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Voorwoord College van Bestuur
Het jaar 2017 is voor stichting Vrije School Breda goed verlopen. De onderwijsopbrengsten waren
tevredenstellend. De Inspectie van het Onderwijs heeft najaar 2017 in het kader van bestuursgericht toezicht een
onderzoek uitgevoerd binnen de stichting. Daarmee was stichting Vrije School Breda een van de eerste besturen
in de regio die vanuit het nieuwe inspectiekader onderzocht werd. De uitkomsten van het onderzoek waren
positief. De Inspectie beantwoordde de vragen of de sturing op de kwaliteit op orde is en of sprake is van
deugdelijk financieel beheer met een volmondig “ja”. Ook het verificatieonderzoeken op de Rudolf Steinerschool
had een positieve uitkomst. Op grond van deze positieve uitkomst zal de inspectie pas over vier jaar opnieuw een
bestuursgericht onderzoek binnen stichting Vrije School Breda.
In het verslagjaar werd verder gewerkt aan de speerpunten van het Bestuurs Ondernemings Plan 2016-2020.
Met name op het terrein van kwaliteitszorg zijn flinke stappen gezet. Verderop in dit jaarverslag wordt dit nader
toegelicht en wordt ook aandacht besteed aan ontwikkelingen t.a.v. de overige speerpunten.
Het aantal leerlingen is in 2017 gedaald. Op teldatum 1 oktober 2017 telde de Rudolf Steiner School 203
leerlingen. Dat was een vermindering van 15 leerlingen ten opzichte van 1 oktober 2016. Directie, team en
ouders werken intensief samen om de daling om te zetten in groei.
Het aantal personeelsleden bedroeg 24; daarvan werkt 79,17% in deeltijd. Gedurende het jaar is afscheid
genomen van 8 leerkrachten. Daarvoor in de plaats zijn 4 nieuwe leerkrachten aangetreden. Het
verzuimpercentage ontwikkelde zich van 17,36 % in 2016 naar 13,51 % in 2017. Vanaf 1 juli is het gemiddeld
ziekteverzuim verder gedaald naar 7,02%. Bestuur en directie investeren actief in het terugdringen van verzuim.
Het financiële resultaat voor 2017 bedraagt € 17.165. Dit resultaat is € 15.605 meer dan begroot en past binnen
de kaders van de vastgestelde meerjarenbegroting. De begroting 2018 laat een verwacht resultaat zien van
-€ 33.894.
Mede namens de Raad van Toezicht van Stichting Markant Onderwijs wil ik alle medewerkers en de directie
hartelijk danken voor hun inzet en betrokkenheid.
Breda, 01 juni 2018

drs. J.W.C.J.M. (Jos) de Kort,
College van Bestuur
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Algemene Informatie

Stichting Vrije School Breda exploiteert de Rudolf Steiner School Breda. De school is gevestigd aan de
Minckelersstraat 27, 4816 AD in Breda en is telefonisch bereikbaar onder nummer 076-5713646.
Het bestuursbureau van de stichting is gevestigd aan de Hooilaan 1, 4816 EM in Breda en is telefonisch
bereikbaar onder nummer 076-5289360.
Stichting Vrije School Breda is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41102088.
Meer algemene informatie met betrekking tot de Rudolf Steiner School Breda is te vinden op
www.vrijeschoolbreda.nl.
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Samenstelling van Raad van Toezicht, College van Bestuur en directie

Via een personele unie komt de samenstelling van Raad van Toezicht en College van Bestuur overeen met die
van stichting Markant Onderwijs, eveneens gevestigd in Breda. Op 1 januari 2016 kende de Raad van Toezicht de
volgende samenstelling:
In 2017 kende de Raad van Toezicht de volgende samenstelling:









De heer drs. P.F.A. (Peter) Moerkens MPM, voorzitter, tot 1 juli 2017
De heer drs. J.A. (Jan) van Dijk, lid en vanaf 1 juli 2017 voorzitter
De heer drs. C. (Coks) Glerum, vicevoorzitter
De heer Th. G. (Theo) Hoeks, lid, tot 1 januari 2018
Mevrouw drs. C. (Cecile) Frijns, lid tot 1 januari 2018
Mevrouw D.M. (Daphne) Heeroma MCM, lid vanaf 1 juni 2017
Mevrouw drs. R.G.A. (Rachel) de Kort RA, lid vanaf 1 juli 2017
De heer mr. M.E. (Mark) Pijning, lid vanaf 1 juni 2017

Het College van Bestuur bestond in 2017 uit de heer drs. J.W.C.J.M. (Jos) de Kort. Directeur van de school was
ook in 2017 mevrouw drs. A. (Anja) de Vos.
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Doelstelling van de Stichting Vrije School Breda

Het onderwijs aan de Rudolf Steiner School is gebaseerd op de ideeën van de Oostenrijker Rudolf Steiner,
grondlegger van de antroposofie. In de antroposofie en dus ook in het onderwijs dat hierop gebaseerd is, wordt
gestreefd kinderen op te voeden tot evenwichtige mensen, die goed zijn toegerust voor het leven. Daarom gaat
de school er vanuit dat niet alleen cognitieve kennis van belang is, maar ook ontplooiing van creativiteit en
sociale vaardigheden. Zo leert het kind niet alleen zijn hoofd (denken) gebruiken, maar ook zijn hart (voelen) en
handen (willen). Dit komt ook tot uitdrukking in de missie die de Rudolf Steiner School heeft geformuleerd:
Wij bieden primair onderwijs, vanuit antroposofische visie, waarbinnen wij vanuit een veilige, uitdagende
omgeving, het kind leren het denken, voelen en willen te ontwikkelen om evenwichtig zijn weg te kunnen vinden
in de wereld van nu en straks.
Het College van Bestuur focust op:
1.
2.
3.
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De kwaliteit van de onderwijsuitvoering. De medewerkers, zowel individueel als in teamverband, bepalen de
kwaliteit en opbrengsten van het onderwijs. Het bestuur wil medewerkers daarom niet alleen uitdagen maar
ook faciliteren.
De continuïteit in termen van omvang en bedrijfsvoering. Uitgangspunten zijn dat de exploitatie in de
komende planperiode minimaal op nul dient uit te komen en dat de school kostendekkend draait.
De toegankelijkheid van het onderwijs mede gericht op het, in samenwerking met Stichting Markant
Onderwijs, aanbieden van diverse onderwijsconcepten en arrangementen, die ouders voldoende specifieke
keuze- en participatiemogelijkheden bieden, passend bij hun kind. De personele unie van Raad van Toezicht
en College van bestuur van Stichting Markant Onderwijs en Stichting Vrije School Breda past in dit streven.

Beleid en kernactiviteiten

De kernactiviteit van de Stichting Vrije School Breda is het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig, algemeen
toegankelijk antroposofisch onderwijs in de gemeente Breda en het zorg dragen voor de continuïteit daarvan.
De missie en visie zijn vertaald in het Bestuurs Ondernemings Plan (BOP) 2016-2020 en daarvan afgeleide
deelplannen op het gebied van leerlingenzorg, personeel, huisvesting en onderhoud, financiën en investeringen.
Het BOP 2016-2020 heeft als titel “Om de kwaliteit van ons onderwijs”, en kent de volgende vijf prioriteiten:
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1.
2.
3.
4.
5.

Kwaliteitszorg en Integraal.
Digitalisering van onderwijs.
Passend Onderwijs.
HRM-beleid en ontwikkeling van medewerkers.
Profilering en marketing.

Het strategische bestuursbeleid is geoperationaliseerd in te behalen resultaten. Resultaten op schoolniveau zijn
voorjaar 2016 geformuleerd in het voor de periode 2016-2020 opgestelde School Ondernemings Plan (SOP). De
directeur is verantwoordelijk voor de realisatie daarvan. Om het beleidsvoerende vermogen zo groot mogelijk te
laten zijn, is de beleidsverantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. In het kader van de
afstemming en prioriteitsstelling tussen College van Bestuur en directeur is in 2015 het managementcontract
geïntroduceerd. In 2017 is een nieuw contract afgesloten. Daarin worden afspraken vastgelegd over de
ontwikkeling van de school.
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5.1

Onderwijskundige en programmatische zaken
Karakter van de Rudolf Steiner School

De Rudolf Steiner School staat open voor alle kinderen ongeacht hun geloofsovertuiging en/of afkomst en heeft
zowel oog voor leerlingen met onderwijsachterstanden en beperkingen als voor hoogbegaafde kinderen. Er is
een aannamebeleid waarin langs verschillende wegen informatie wordt verzameld over de leerling.
Daarbij worden drie vragen onderzocht:
• Kan het kind zich in onze school voldoende ontwikkelen?
• Is deze nieuwe leerling in de bestaande klas goed op zijn/haar plaats?
• Heeft de leerkracht de juiste competenties om de vraag van de leerling te beantwoorden?
Vanuit onze visie verzorgen wij goed onderwijs en bereiken daarbij de gewenste resultaten; waar dit niet lukt
bieden wij de kinderen extra ondersteuning. Met betrekking tot alle vakken liggen de resultaten ten aanzien van
het landelijk gemiddelde op voldoende niveau. Daarbij maken we de kanttekening dat de resultaten van de Citoeindtoets in 2017 afweken van wat we gewend zijn: de gemiddelde score was onder het landelijk gemiddelde. In
2018 werd weer boven het landelijk gemiddelde gescoord. Wij bereiken onze doelen door vooral klassikaal
onderwijs aan te bieden en daarbinnen vormen van differentiatie toe te passen. Wij gaan op een respectvolle
wijze met elkaar om (leerkrachten onderling en leerkrachten met de kinderen) en werken in sterke mate samen
met de ouders.
Wij zorgen ervoor dat de kinderen op een assertieve wijze opkomen voor hun belangen en gevoelens.
Wij bereiken dat kinderen goed met elkaar kunnen samenwerken en realiseren dat kinderen zelfstandig
opdrachten kunnen uitvoeren en binnen hun mogelijkheden hun eigen leerproces (mede) bepalen.

5.2

Kwaliteitszorg

De Rudolf Steiner School maakt gebruik van het kwaliteitsmanagement systeem Integraal. Met behulp van
Integraal en de bovenschoolse module Parnassys kan de kwaliteit breder en beter worden gemonitord. Het
systeem bevat onder meer een cockpit met een “early warning” functie met betrekking tot de tussentijdse en
eindopbrengsten, de interne doorstroom en uitstroom van de leerlingen en de gemeten tevredenheid van
ouders, leerlingen en medewerkers met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs, de organisatie en de wijze
van leiding geven. Zo wordt het voor de schooldirectie en het College van Bestuur mogelijk (pro)actief in te
grijpen en bij te sturen in situaties waarin dat nodig is.
Voorjaar 2015 is een start gemaakt met het traject kwaliteitszorg. Doel daarvan is de aandacht voor
kwaliteitszorg op een hoger niveau te brengen. Eerste concrete doel was dat de school eind 2016 voldoet aan de
eisen van de Inspectie voor het Onderwijs; dat doel werd behaald. Een ander doel van het traject is het vergroten
van het ‘data-bewustzijn’ van leerkrachten en kwaliteitszorg een zaak van het hele team te maken. Dit proces is
in 2017 gecontinueerd. In dat kader wordt gewerkt met een kwaliteitskalender.
Het project dat is gericht op het ontwikkelen van een stelsel van zelfevaluatie en auditing is in 2017 voortgezet.
Hierbij werkt onze school nauw samen met de scholen van Markant Onderwijs. Met dit project willen we
bereiken dat de school stelselmatig aandacht besteedt aan het formuleren en uitvoeren van kwaliteitsbeleid en
zichzelf een spiegel voor (laat) houden bij de opbrengsten daarvan. In 2017 zijn vanuit al de scholen van de
stichtingen Markant Onderwijs en Vrije School Breda auditoren voorgedragen. Deze hebben samen met de
directeuren een door Edux verzorgde scholing ‘auditing’ gevolgd. Drie scholen hebben in 2017 een audit
ondergaan: de Rudolf Steinerschool, het Noorderlicht en de Klokkebei. Alle scholen zullen uiterlijk in het
schooljaar 2018-2019 bezocht worden voor een audit.
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Dat we met deze stappen vooruitgang hebben geboekt op het terrein kwaliteitszorg bleek ook uit het onderzoek
van de Inspectie van het Onderwijs in het kader van het bestuursgericht toezicht. Dit onderzoek startte eind
november 2017 en werd begin 2018 afgerond. In het kader van het onderzoek zijn documenten bestudeerd en
gesprekken gevoerd met College van Bestuur, Raad van Toezicht, Medezeggenschapsraad en directeurenoverleg.
Daarnaast is er een verificatieonderzoek uitgevoerd bij de Rudolf Steinerschool. In het eindrapport concludeert
de inspectie dat het bestuur van Stichting Vrije School Breda zijn verantwoordelijkheid voor goed onderwijs
waarmaakt en dat de sturing op kwaliteitszorg en het financieel beheer binnen de stichting op orde zijn. Dit
positieve oordeel stimuleert ons om voort te gaan op de ingeslagen weg.

5.3

Digitalisering van onderwijs

5.4

Passend onderwijs

Ten aanzien van de toepassing van digitalisering in het onderwijs is in 2016 het initiatief genomen om met
betrokkenheid van ouders te bezien hoe we daarmee omgaan. Het toen vastgestelde beleid is in 2017
onveranderd gebleven. In 2016 was reeds de conclusie getrokken dat verbetering van de kwaliteit van de digitale
infrastructuur noodzakelijk is. In 2017 is met externe ondersteuning geïnventariseerd welke maatregelen in dat
verband nodig zijn. Deze zijn vertaald in een investeringsplan dat betrokken is bij de voorbereiding van de
begroting 2018. Daarin zijn ook noodzakelijke investeringen in apparatuur meegenomen. Voorjaar 2018 zullen
alle maatregelen worden uitgevoerd.
Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Uitgangspunt van die wet is dat kinderen
thuisnabij onderwijs krijgen en zoveel als mogelijk een plaats krijgen in het reguliere basisonderwijs. Met de start
van passend onderwijs is ook samenwerkingsverband 30-03 OOK (Optimale Onderwijs Kans) van start gegaan.
Het College van Bestuur van Stichting Vrije School heeft zitting in het bestuur van het samenwerkingsverband.
Binnen het samenwerkingsverband wordt gewerkt in drie subregio’s, waaronder de subregio Breda. Binnen deze
subregio zijn weer vier clusters van scholen actief. Deze clusters zijn geografisch georganiseerd; dat betekent dat
scholen van verschillende besturen daarin samenwerken om te komen tot een passend aanbod in de wijk. De
Rudolf Steinerschool heeft in verband met de invoering van passend onderwijs een ondersteuningsprofiel
opgesteld. In 2017 is een eerste stap gezet naar actualisering daarvan.
De doelstellingen van passend onderwijs worden door de school breed gedragen. In algemene zin wordt wel
ervaren dat het werken aan passend onderwijs belastend is, vooral door intensievere problematiek (m.n.
gedragsproblematiek) bij leerlingen. Ook de administratieve kant van passend onderwijs wordt als intensief
ervaren. Vanuit het bestuur van het samenwerkingsverband is hiervoor aandacht, mede in relatie tot de
voorbereiding van een nieuwe Ondersteuningsplan 2018-2022.
Vanuit het samenwerkingsverband ontvangt stichting Vrije School middelen voor lichte en voor zware
ondersteuning. In onderstaande tabel zijn de ontvangen bedragen opgenomen.
Tabel middelen passend onderwijs
Middelen lichte ondersteuning, incl. preventieve middelen Zware Ondersteuning
Coördinatie Regionaal samenwerkingsverband
Aanpassing CAO
Middelen Arrangementen Zware Ondersteuning
Totaal

€ 36.399,44
€ 773,52
€ 1.749,58
€ 20.713,40
€ 59.635,94

De middelen voor lichte ondersteuning zijn gebaseerd op een vast bedrag per op teldatum ingeschreven leerling.
Dit bedrag (€ 139 per leerling; verhoging tot € 144 per 1-8-2018) wordt aan schoolbesturen uitgekeerd.
De middelen zware ondersteuning worden toegekend op basis van een aanvraag (‘het groeidocument’). In 2017
honoreerde het samenwerkingsverband 4 aanvragen voor een arrangement zware ondersteuning.
Eind 2017 heeft het bestuur van het Samenwerkingsverband besloten tot het toekennen van extra bijdragen aan
de schoolbesturen voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020. Voor beide schooljaren komt op
stichtingsniveau een extra bijdrage beschikbaar van € 10.900. De extra bijdragen zijn met name bedoeld om de
basisondersteuning op scholen verder te verbeteren.
Tabel aantal toelaatbaarheidsverklaringen schooljaar 2016-2017
Soort TLV
TLV SBO
TLV SO 3
TLV SO 4
Aantal leerlingen
0
0
1
Percentage
0,00%
0,00%
0,51%
Totaal subregio Breda
0,38%
0,12%
0,14%

Totaal TLV
1

4

Totaal aantal leerlingen
SWV
Totaal % SWV

116

33

55

0,35%

0,10%

0,16%

5.5

HRM

5.6

Profilering en Marketing

204

De in het bestuursondernemingsplan 2016-2020 geformuleerde doelstelling om een nieuwe nota HRM-beleid
vast te stellen is niet gerealiseerd. Omdat prioriteit gegeven moest worden aan andere zaken, waaronder het
ontwikkelen van een nieuw begrotingsmodel in relatie tot de voorbereiding van de begroting 2017, kon
onvoldoende tijd worden geïnvesteerd in deze activiteit. Hoewel geen nieuwe nota HRM-beleid is opgesteld, is
uiteraard op verantwoorde wijze uitvoering gegeven aan het bestaande HRM-beleid. In hoofdstuk 9 gaan we
daar verder op in.

De in relatie tot de overige prioriteiten van het BOP uitgevoerde activiteiten hebben bijgedragen aan een positief
profiel van de scholen en van de stichting. Denk hierbij aan o.a. de uitkomst van het onderzoek door de Inspectie
van het Onderwijs, de stappen op het terrein van digitalisering waaronder het ontwikkelen van nieuwe websites,
het HB-onderwijs.
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Juridische structuur en organisatiestructuur

Stichting Vrije School Breda is een stichting zonder winstoogmerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het organogram is onderstaand weergegeven. De school kent een medezeggenschapsraad. Bestuurlijke
ondersteuning wordt verleend vanuit Stichting Markant Onderwijs; de kosten daarvan worden doorbelast.

Raad van
toezicht
College van
bestuur
Bestuursbureau
Stichting Markant
Onderwijs

Medezeggenschapsraad
Directie
Administratie

Intern begeleider
College van docenten
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Verslag van activiteiten en resultaten

7.1

Samenwerking bovenschools

Stichting Vrije School werkt intensief samen met Stichting Markant Onderwijs. Die samenwerking komt tot
uitdrukking in de personele unie die beide stichtingen vormen (beide hebben dezelfde bestuurder en Raad van
Toezicht). In het kader van die samenwerking neemt de directeur deel aan het directeurenoverleg van Markant.
Leerkrachten nemen deel aan het scholingsprogramma dat beide stichtingen in samenwerking hebben opgezet
en vanuit het bestuursbureau van Markant Onderwijs wordt ook ondersteuning geboden aan de Stichting Vrije
School Breda.
Stichting Vrije School Breda maakt deel uit van de volgende samenwerkingsverbanden:
 Regio Passend Onderwijs OOK (30-03); het College van Bestuur is lid van het bestuur van het
samenwerkingsverband.
 Regionaal Platform Onderwijs West-Brabant; gericht op kennisdeling tussen besturen op o.a. terreinen als
arbeidsvoorwaarden en professionalisering.
 Leswerk; gericht op het oplossen van vervangingsproblematiek in het primair onderwijs.
 Het Bestuurlijk Overleg Breda (BOB); het overkoepelende samenwerkingsverband van alle besturen voor PO
en VO in de Gemeente Breda; het College van Bestuur is lid van het bestuur van het BOB.
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 Coöperatie BreedSaam, verantwoordelijk voor de huisvesting van primair en speciaal onderwijs in de
gemeente. De voorzitter van het College van Bestuur is begin 2017 toegetreden tot het dagelijks bestuur van
BreedSaam; daarvoor was hij voorzitter van de algemene ledenvergadering van BreedSaam.
Verder wordt samengewerkt met de volgende partners:
 ONS Onderwijsbureau dat optreedt als administratiekantoor per 1 januari 2017;
 Arbo-Unie Nederland (op het gebied van ziekteverzuim begeleiding);
 PO-Raad;
 Vereniging van Vrijescholen;
 Begeleidingsdienst Vrijescholen;
 Michael college (voortgezet vrijeschool onderwijs).

7.2

Onderwijsprestaties

De Rudolf Steiner School nam deel aan de Centrale eindtoets cito 2017 en hanteerde daarnaast in het kader van
het Leerlingvolgsysteem (LVS) methode-onafhankelijke toetsen om de tussentijdse vorderingen en
onderwijsopbrengsten op individueel, groeps- en schoolniveau te kunnen volgen. Hieronder zijn meerjarige
scores van de school weergegeven. De Rudolf Steiner School hanteert als ambitieniveau voor de eindtoets dat de
scores op of boven het landelijk gemiddelde liggen.
Tabel resultaten eindtoets
2015

2016

2017

534,8

534,5

535,1

Schoolgroep

0

0

0

Schoolscore

539,4

535,6

531,6

ondergrens groep

535,2

535,2

535,2

gemiddelde score groep met correctie

537,2

537,2

537,2

bovengrens groep

539,2

539,2

539,2

Landelijk gemiddelde

onvoldoende
voldoende
ruim voldoende
goed

d.w.z. score onder de ondergrens groep
d.w.z. score op de ondergrens groep tot aan gemiddelde score
d.w.z. score vanaf gemiddelde score tot aan bovengrens groep
d.w.z. score op en boven de bovengrens groep

Op grond van deze uitkomsten kan worden geconcludeerd dat de Rudolf Steiner school in 2017 onvoldoende
scoort op de Centrale eindtoets van het Cito. Gezien de populatie van de school had de school een hogere score
verwacht. De school is ontevreden over deze score.
Verklaringen hiervoor zijn:
•
•

Klas 5 kende in het schooljaar 2015-2016 veel personele wisselingen;
Omdat het schooladvies bepalend is voor toegang tot het vervolgonderwijs is minder aandacht besteed
aan de (voorbereiding op) de Cito-eindtoets.

Bij het beoordelen van de resultaten is van belang dat in het schooljaar 2014-2015 belangrijke wijzigingen
doorgevoerd zijn m.b.t. de Centrale eindtoets en het schooladvies:
•
•
•
•

Alle scholen zijn verplicht een eindtoets af te nemen voor alle leerlingen die in groep 8 zitten.
Het schooladvies is bepalend geworden voor de doorstroom PO-VO terwijl voorheen de Cito eindtoets
bepalend was.
De Centrale eindtoets wordt later afgenomen dan voorheen (april i.p.v. februari) én nadat het
schooladvies is vastgesteld.
Steeds meer scholen kiezen voor een toets die aansluit bij het niveau van de leerlingen, zoals de IEP
toets en Route 8. Dit is een landelijke trend, vooral scholen in Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Zwolle
en Apeldoorn hebben de afgelopen jaren gekozen voor een andere Eindtoets.
leerjaar
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Aantal scholen dat Centrale eindtoets gebruikt
86%
76%
64%
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Vanwege deze uitkomst hebben we in 2017 een grondige analyse uitgevoerd naar de verklaring van de
verschillen. We zien geen stabiele trend op de Rudolf Steiner school, noch op de andere Bredase scholen. Wel
werkt de Rudolf Steiner school voortdurend aan kwaliteitsverbetering in zijn algemeenheid en zet in op het
verbeteren van de didactiek.
Ook de Inspectie van het Onderwijs heeft de ontwikkelingen ten aanzien van de eindtoets geanalyseerd. In de
Staat van Het Onderwijs 2018 concludeert de inspectie het volgende: “Vanaf schooljaar 2014/2015 zijn
basisscholen verplicht bij leerlingen in groep 8 een eindtoets af te nemen. In 2015/2016 waren drie eindtoetsen
toegestaan: de Centrale Eindtoets (CET), de ICE Eindevaluatie Primair onderwijs (IEP) Eindtoets en ROUTE 8. In
2016/2017 kwamen hier drie toetsen bij: de Dia-eindtoets, de AMN Eindtoets en de CESAN Eindtoets. Het
aandeel scholen dat de CET gebruikt, liep in 2017 verder terug naar ongeveer 64 procent. Scholen kozen vooral
vaker voor de IEP Eindtoets (25 procent) en in mindere mate voor ROUTE 8 (10 procent). De gemiddelde score
op de CET van de scholen die in 2017 een andere eindtoets hebben gedaan, was in 2016 gelijk aan 533,1, tegen
534,8 voor de scholen die niet zijn overgestapt. Dit betekent dat vooral scholen met lagere leerresultaten van
de CET zijn overgestapt naar een van de andere toetsen.”(Staat van het Onderwijs 2018, pagina 53)
Wellicht verandert het afnamemoment in de toekomst, want in het nieuwe regeerakkoord is de volgende
passage opgenomen: “Het kabinet gaat in overleg met het onderwijsveld met als inzet de eindtoets in het primair
onderwijs te vervroegen en/of het eindadvies later uit te brengen. Daarmee komt, voorafgaand aan het
eindadvies, alle informatie beschikbaar. Uitgangspunt blijft dat de leraar zijn professionele autonomie behoudt,
maar op basis van meer informatie tot een oordeel kan komen.”
De uitstroomgegevens naar het VO zijn hieronder weergegeven. Algemeen beeld is dat het uitstroomniveau de
laatste jaren zeer wisselend is. Dit wordt verklaard door het verschillende type leerlingen in onze school. De
uitstroom naar het sbo is laag.
Tabel uitstroomgegevens
Soort Onderwijs

Schooljaar
2016-2017

2015-2016

2014-2015

2
4
1
2
0
10
4
2
0

0
2
2
4
1
10
0
4
0

2
0
0
3
0
5
0
4
3

25

23

17

VMBO alle niveaus
VMBO BL
VMBO KL
VMBO GT
VMBO TL
VMBO-TL-Havo
Havo
Havo-VWO
VWO
Gymnasium
Speciaal onderwijs
Praktijkonderwijs
Totaal

Tabel uitstroom voortgezet onderwijs, onderscheiden naar vrijeschoolonderwijs en regulier onderwijs
Schooltype
Voortgezet Vrijeschoolonderwijs
Regulier voortgezet onderwijs
Totaal

7.3

2016-2017
10
15
25

2015-2016
9
14
23

2014-2015
5
12
17

Inspectietoezicht in 2017

De Inspectie van het Onderwijs heeft najaar 2017 in het kader van bestuursgericht toezicht een onderzoek
uitgevoerd binnen de stichting. Daarmee was Stichting Vrije School Breda een van de eerste besturen in de regio
die vanuit het nieuwe inspectiekader onderzocht werd. De uitkomsten van het onderzoek waren positief. De
Inspectie beantwoordde de vragen of de sturing op de kwaliteit op orde is en of sprake is van deugdelijk
financieel beheer met een volmondig “ja”. Ook het verificatieonderzoek op De Rudolf Steinerschool had een
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positieve uitkomst. Op grond van deze positieve uitkomst zal de inspectie pas over vier jaar opnieuw een
bestuursgericht onderzoek binnen Stichting Vrije School Breda uitvoeren.

7.4

Tevredenheid ouders en leerlingen en klachten

In het voorjaar van 2017 hebben tevredenheidsmetingen plaats gevonden. De resultaten hiervan zijn in een
verslag en per brief aan de ouders gepresenteerd.
Oudertevredenheid
Ten opzichte van de resultaten van 2015 zien we een lichte daling van 3.26 (2015) naar 3.0 (2017) Beide
resultaten zijn voldoende. Gezien de ontwikkelingen binnen de cultuurverandering, het afscheid nemen van
verschillende vertrouwde collega’s en de wisseling van collega’s in de klassen kunnen wij deze daling plaatsen.
Wij verwachten voor een volgende peiling een stijging waar te nemen gezien de voortgang binnen de processen
in school.
Evenals in het tevredenheidsonderzoek 2015 scoren de beleidsterreinen
Planmatige ondersteuning
2.9
Kwaliteitsmanagement
2.5
Huisvesting en voorzieningen
2.8
Presentatie
2.8
en
Medezeggenschap
2.5
We hebben kunnen vaststellen dat er veel in gang is gezet in het schooljaar 2015-2016 en 2016-2017.
De resultaten zijn, gezien de uitkomsten van de peiling, na twee jaar nog onvoldoende zichtbaar voor de ouders.
Er is in het afgelopen schooljaar vanuit het schoolplan sterk ingezet op een veelvuldige heldere en tijdige
communicatie. Doelstelling was op de onderwerpen informeren en imago een 3.1 te scoren. Helaas moeten wij
vaststellen dat wij deze doelstelling voor het onderwerp Imago niet hebben weten te behalen. De score is gelijk
gebleven op een 2.8. De doelstelling tot het onderwerp informeren hebben wij weten te behalen.
Interne en externe communicatie is binnen het schoolplan ook voor de komende jaren opgenomen in het plan
van aanpak. In samenwerking met ‘de lerende school’ en egeltraining wordt aandacht besteedt om dit
onderwerp verder te ontwikkelingen en te borgen wat er goed gaat.
Het schooljaar 2017-2018 staat niet in het teken van een veelheid aan nieuwe ontwikkeldoelstellingen maar in
het teken van het door ontwikkelen en borgen van ingezette werkzaamheden en processen.
Teamleden hebben zich verbonden aan ontwikkelthema’s waarbij zij de verantwoordelijkheid op zich hebben
genomen de processen en uitkomsten veelvuldig en helder te communiceren naar de ouders van onze school.
Leerlingtevredenheid
Ten opzichte van het jaar 2015 nemen we bij de tevredenheid van de leerlingen ook een lichte daling waar: van
3.21 (2015) naar 3.03 (2017). Beide scores zijn voldoende.
We zien een daling in de onderwerpen:
Leerklimaat
van 3.1 naar 2.9
Instructie
van 3.1 naar 2.8
Huisvesting
van 3.0 naar 2.9
Doelstelling was de onderwerpen binnen ‘leerklimaat’, ‘instructie’ en ‘afstemming’ een minimale score te
behalen van 3.4. Waar we op het onderwerp instructie een daling waarnemen is de score op afstemming gelijk
gebleven op een 3.0 score. Wij hebben met name een kritische feedback waargenomen bij de leerlingen van de
toenmalige vijfde klas. De school heeft geïnvesteerd in interne begeleiding en externe coaching om de
leerkrachtvaardigheden van de toenmalige leerkracht te vergroten. Dit heeft helaas onvoldoende resultaat
gehad waarna gekozen is de lessen over te laten nemen door een andere leerkracht.
Met de uitslagen van de leerling tevredenheidpeiling kunnen we concluderen dat het leefklimaat op school door
de leerlingen als positief ervaren wordt. De ingezette koers in het afgelopen schooljaar houden we vast. Wij
achten het van belang de ingezette ontwikkelingen en veranderingen in de komende jaren te borgen.
Stichting Vrije School Breda heeft een klachtenregeling. Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige
behandeling van klachten te garanderen, waarmee het belang van de betrokkenen en een veilig schoolklimaat
worden gediend. In 2017 zijn geen klachten ingediend.
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8

Personele aangelegenheden

8.1

Beleid

Stichting Vrije School Breda gaat uit van een integraal personeelsbeleid, bestaande uit de systematische
afstemming van de kennis en bekwaamheden van het personeel op geformuleerde inhoudelijke en
organisatorische doelen van de school: de school als lerende organisatie.
De Stichting hanteert de regeling ontslagbeleid als bedoeld in art. 10.4 en 10.5 van de cao PO 2016-2017. Tot en
met kalenderjaar 2017 is de Rudolf Steiner school er in geslaagd het tijdelijk personeel, uitgezonderd
kortdurende vervangers, te behouden voor het onderwijs.

8.2

Personeelsbestand

Per 31 december 2017 waren er 24 personeelsleden in loondienst (exclusief vervangers), overeenkomend met
14,74 fte.
Tabel personele bezetting bestond per 31-12-2017
Functie
Directie
OP
OP vakleraren
OP IB
OOP
OOP Schoonmaak
OOP Conciërge
Totaal

Tabel verdeling man-vrouw

Rudolf Steiner School

Aantal personen
1
16
1
1
3
1
1
24

Directie en leerkrachten
Vrouw
17

Man

2

fte
1,0000
10,6020
0,1286
0,7000
1,5625
0,3390
0,4100
14,7421

Bapo
0,4099

0,4099

Onderwijsondersteunend
personeel (geen
gedetacheerden)
Vrouw
Man
5
0

Totaal
Vrouw
22

Man
2

Totaal
24

Inclusief directieleden (1) en OOP (5) en exclusief gedetacheerden bedraagt het aandeel van de overhead in 2017
25% voor wat betreft het aantal personen. In 2016 was dit ook al 25%. Op basis van de werktijdfactor bedraagt
het overheadpercentage 22,46%. In 2016 was dit nog 22,62%.
Tabel leeftijdsopbouw personeel per 31 december 2017
Leeftijdscategorie

Directies en leerkrachten

0-24 jarigen

Vrouw
0

Man

0

Onderwijsondersteunend
personeel (zonder
gedetacheerden)
Vrouw
Man
1
0

Totaal
Vrouw
1

Man
0

Totaal
1

25-34 jarigen

5

0

0

0

5

0

35-44 jarigen

3

0

0

0

3

0

5

45-54 jarigen

5

1

4

0

9

1

10

55-59 jarigen

1

0

0

0

1

0

1

60-65 jarigen

3

1

0

0

3

1

4

Totaal

17

2

5

0

22

2

24

Vrouw
1

Man
0

Totaal
1

Tabel deeltijders (fte lager dan 1,0000) naar leeftijd, functiecategorie en sekse
Leeftijdscategorie

Directies en leerkrachten

Onderwijsondersteunend
personeel(zonder
gedetacheerden)
Vrouw
Man
1
0

5

Totaal

0-24 jarigen

Vrouw
0

Man
0

25-34 jarigen

3

0

0

0

3

0

3

35-44 jarigen

2

0

0

0

2

0

2

45-54 jarigen

4

1

4

0

8

1

9

9

55-59 jarigen

3

0

0

0

3

0

3

60-65 jarigen

1

0

0

0

1

0

1

Totaal

13

1

5

0

18

1

19

Bovenstaande cijfers laten het volgende zien:
•
•
•
•
•

15 van de 24 personeelsleden zijn ouder dan 45 jaar; dat is 63%. In 2016 was dat nog 71%. 5 daarvan zijn
ouder dan 55 jaar; dat is 21%. In 2016 was dat nog 32%.
5 van de 19 onderwijspersoneelsleden zijn ouder dan 55 jaar; dat is 26%. In 2016 was dit nog 41%.
5 leerkrachten zijn jonger dan 35 jaar; dat is 26%. In 2016 was dat nog 14%.
17 onderwijspersoneelsleden zijn vrouw; dat is 89%. In 2016 was dit nog 77%.
19 personeelsleden werken in deeltijd; dat is 79%. In 2016 was dit nog 82%.

Door uitstroom van oudere personeel en instroom van jonger personeel is er een verschuiving ontstaan in de
leeftijdsopbouw.

8.3

Verzuim

De verzuimkengetallen over 2017 zijn:

Het totale ziekteverzuimcijfer bedroeg in 2017 13,51%. Ten opzichte van 2016 (17,36 %) is dit een afname met
3,85 %. Een belangrijk deel van het ziekteverzuim werd veroorzaakt door langdurige uitval van twee
personeelsleden. Van deze personeelsleden is in de loop van 2017 afscheid genomen. In de 2e helft van 2017 is
het gemiddeld ziekteverzuim afgenomen naar 7,02%. Door middel van geïntensiveerd verzuimbeleid zal getracht
worden niet alleen het langdurig ziekteverzuim terug te dringen maar vooral ook de frequentie en duur. Het
beleid is er op gericht op termijn het ziekteverzuim terug te brengen naar het landelijk niveau van ca. 6,5%.

8.4

Nascholing in samenwerking met Markant Onderwijs

Stichting Markant Onderwijs verzorgt sinds 2013 gedeeltelijk de nascholing en deskundigheidsbevordering van
de medewerkers zelf: “Voor de collega’s – Door de collega’s”. Ook medewerkers van de Rudolf Steiner School
nemen hieraan deel. Elk jaar worden medewerkers gevraagd om thema’s voor scholing aan te dragen en het
aanbod wordt daarop aangepast. In het schooljaar 2017-2018 is de volgende interne scholing aangeboden:
• Scholing interne vertrouwenspersonen door GGD
• EHBO bij kinderen
• Leren met muziek, gevorderden
• Kennismaken met NLP
• Kindgesprekken en kindgesprekken met kleuters
• Coachend voor de klas
• TOS Taalontwikkelingsstoornis
• Mindset/belemmerende overtuigingen
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•
•

Omgaan met prikkelgevoeligheid
DCD Developmental Coördination Disorder

9

Financiële informatie

9.1

Ontwikkeling gedurende boekjaar

De financiële kengetallen over het kalenderjaar 2016 met als referentie de kengetallen 2015 en de
streefwaarden zijn samengevat in onderstaande tabel.
Tabel financiële kengetallen
Financiële positie
Liquiditeit
Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen
Kapitalisatiefactor
Staat van baten en lasten
Personele lasten van totaal
Afschrijvingslasten van totaal
Huisvestingslasten van totaal
Overige instellingslasten van totaal

Kengetallen
31-12-2017

Kengetallen
31-12-2016

Streefwaarden

2,67
73,55
76,11
1,38
14,45
27,02

2,41
70,95
75,41
-2,08
11,68
26,03

0,5-1,50
>20,0
->0,0 - <5,0
-<60,0

83,12
2,13
6,41
8,34

80,72
2,15
8,19
8,94

-----

Zoals uit voorgaande tabel blijkt voldoet de Rudolf Steiner School aan alle streefwaarden. Liquiditeit en
solvabiliteit en weerstandsvermogen zijn goed. Het weerstandsvermogen bedraagt > 11%. De kapitalisatiefactor
valt binnen de norm.
Uit onderstaande tabel blijkt dat het exploitatieresultaat over 2017 € 17.165 positief bedraagt, terwijl een
positief resultaat van € 1.560 was begroot. Bij het vaststellen van de begroting is voorzien om dit bedrag ten
gunste te brengen van de algemene reserve.
Het beleid is erop gericht dat de exploitatie uit gewone bedrijfsvoering over de periode 2017 tot en met 2020
positief is.
De balans per 31-12-2017 en 31-12-2016 ziet er als volgt uit.

Het eigen vermogen bestond per 31 december 2016 uit een algemene reserve van € 147.624 en een
bestemmingsreserve Privaat van € 167.117. De Raad van Toezicht heeft besloten deze bestemmingsreserve op
te heffen en toe te voegen aan de algemene reserve.
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Exploitatieresultaat en toelichting op het resultaat
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

2016

2017

2017

2017

2018

1.142.313

1.114.288

1.168.765

54.477

1.115.512

7.074

0

2.774

2.774

0

121.564

63.500

74.712

11.212

62.000

1.270.951

1.177.788

1.246.251

68.463

1.177.512

1.046.991

924.301

1.021.114

-96.813

948.687

27.837

24.603

26.153

-1.550

28.886

Huisvestingslasten

106.271

72.500

78.815

-6.315

79.009

Overige lasten

115.894

154.324

102.437

51.887

154.324

1.296.993

1.175.728

1.228.519

-52.791

1.210.906

-26.042

2.060

17.732

15.672

-33.394

-412

-500

-567

-67

-500

-26.454

1.560

17.165

15.605

-33.894

BATEN
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totale baten
LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen

Totale lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat 2016 laat een Positief saldo zien van € 17.165. Begroot was een positief resultaat ad
€ 1.560.
De personele lasten waren afgerond € 96.813 hoger dan begroot. € 62.319 hiervan betreft hogere salarislasten.
€ 24.597 hiervan heeft betrekking op de doorbelaste salariskosten vanuit Markant Onderwijs (kosten inzet
bestuursbureau). Verder heeft de Vrije School € 34.495 meer uitgegeven aan overige personele lasten. € 10.409
hiervan heeft betrekking op hogere scholingskosten. Deze overschrijding wordt in zijn geheel veroorzaakt door
de opleiding “De Lerende School”. € 16.222 heeft betrekking op de inhuur van extern personeel. Een deel
(€ 13.939) hiervan heeft betrekking op extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs.
De huisvestingslasten zijn € 6.314 hoger dan begroot. Voornamelijk wordt dit veroorzaakt door niet voorziene
huuruitgaven ad € 7.233, hogere energielasten ad € 1.675, lagere onderhoudskosten ad € 1.481 en lagere overige
lasten ad € 1.112.
De overige lasten zijn € 51.887 lager dan begroot. Dat komt omdat € 46.500 betrekking heeft op gezamenlijke
kosten die in de realisatie onderdeel uit maken van de personeelslasten.

9.2 Treasury
Stichting Vrije School Breda hanteert een Treasurystatuut dat mede gebaseerd is op de regeling belenen en
beleggen van het Ministerie van OC & W. Op basis van gewijzigde regelgeving (OCW-regeling belenen, beleggen
en derivaten) is het statuut in 2017 aangepast. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders het financierings- en
beleggingsbeleid is ingericht. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen in overeenstemming met
hun bestemming worden besteed. Stichting Vrije School Breda heeft een defensief financieel beleid gevoerd. Er
is gebruik gemaakt van spaarrekeningen en deposito’s.
Zoals uit de kengetallen blijkt, blijft de liquiditeit positief en bevindt zij zich boven de streefwaarde. Er hebben
zich in 2017 dan ook geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.
Er is niet belegd in risicodragend kapitaal. De beschikbare middelen staan op een spaarrekening.
De laatste versie van het Treasurystatuut is vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Toezicht en College
van Bestuur in juni 2017.
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9.3 Kasstromen en financieringsbehoefte
Het exploitatieoverschot van € 17.165 en de afwikkeling van kortlopende schulden in 2017 over 2016 en lagere
investeringen zijn van invloed geweest op het kasstroomoverzicht 2017. De liquide middelen zijn hierdoor met €
73.807 toegenomen. Voor 2018 is een negatief exploitatiesaldo van € 33.894 begroot. Omdat er in 2018 naar
verwachting ook meer wordt geïnvesteerd dan het totaal van de afschrijvingslasten (zullen de liquide middelen in
2017 met € 72.509 afnemen. Dit zal niet leiden tot liquiditeitsproblemen.

9.4 (Financiële) risico’s
Binnen de Vrije School is eind 2014 een risicoanalyse opgesteld aan de hand van een elders ontwikkeld model en
met behulp van input van het College van Bestuur, de directeur en de stafmedewerker Personeel en Financiën.
Vooralsnog onderkennen we 4 risicogroepen:
1.
2.
3.
4.

Ontwikkeling leerlingaantal
Financiële continuïteit
Onderwijskwaliteit
Sociale Veiligheid

Risicogroep 1 Ontwikkeling leerlingaantal
Het aantal leerlingen bedroeg op 1 oktober 2017 203. Ten opzichte van 1 oktober 2016 is dat een terugloop met
15 leerlingen. Dit noodzaakt om de formatie van de Vrije School per 1 augustus met tenminste 1 fte in te
krimpen. Afhankelijk van de prognose per 1-10-2018 zullen mogelijk per 1 augustus extra maatregelen genomen
dienen te worden. Directie, team en ouders werken intensief samen om de daling om te zetten in groei.
Risicogroep 2 Financiële continuïteit
Het bestuur is verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing dat financiële risico’s tijdig worden
onderkend; ook moet de continuïteit van het onderwijs binnen de Stichting Vrije School gewaarborgd zijn.
Tijdens het bestuursgesprek najaar 2016 heeft de Inspecteur van het Onderwijs aangegeven geen risico’s te
hebben geconstateerd.
Risicogroep 3 Onderwijskwaliteit
Bewaking en verbetering van de onderwijskwaliteit hebben voortdurend aandacht. In paragraaf 5.2 is
beschreven welke activiteiten in dit kader in 2017 zijn uitgevoerd.
Risicogroep 4 Sociale Veiligheid
In 2015 is een schoolveiligheidsplan opgesteld. Daaraan is ook in 2017 uitvoering gegeven. Via
leerlingtevredenheidsmetingen wordt de veiligheidsbeleving door leerlingen gemonitord.

9.5 Continuïteitsparagraaf
Tabel kengetallen personeel en leerlingen 2016-2020

Per 1 oktober 2017 waren er 15 leerlingen minder dan op 1 oktober 2016. In de begroting 2018 is hierop
geanticipeerd, door het schrappen van 1,0 fte per 1 augustus 2018. Indien het aantal leerlingen zich weer
ontwikkelt naar 220 leerlingen dan zullen er geen verdere personele maatregelen genomen dienen te worden.
Indien het aantal leerlingen gehandhaafd blijft op 203 leerlingen dan zal per 1 augustus 2019 de formatie verder
teruggebracht dienen te worden met nog 1,4 fte.
Er is vooralsnog geen sprake van gedwongen ontslagen van vast personeel op grond van de meerjarenbegroting
zoals in december 2017 door het College van Bestuur is vastgesteld.
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De balansontwikkeling ziet er meerjarig als volgt uit.

In de meerjarenbegroting, opgesteld medio december 2017 op basis van 203 leerlingen wordt voor de
planperiode 2018 tot en met 2021 een negatief resultaat verwacht van € 170.738. Onderstaand overzicht betreft
de door de Raad van Toezicht in de vergadering van 18 december 2017 vastgestelde meerjarenbegroting.
Tabel meerjarenbegroting 2017-2020

Om het tekort terug te dringen is de formatie m.i.v. het schooljaar 2018-2019 met 1,0 fte teruggebracht. De
opbrengst daarvan in 2018 bedraagt € 30.000, voor 2019 is de opbrengst € 72.000. Met deze maatregel resteert
voor 2018 een tekort van € 33.894. Als dit tekort nader wordt geanalyseerd dan is de constatering dat dit tekort
voor € 23.500 een incidenteel karakter heeft: € 13.500 i.v.m. extra capaciteit ten behoeve van de kleuterklas en
€ 10.000 aan incidentele personele lasten. Het structurele aandeel in het tekort bedraagt € 10.394.
Omdat het tekort van € 33.894 voor een belangrijk deel een incidenteel karakter heeft is het verantwoord dit
tekort te accepteren vanwege het belang te investeren in de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Het aantal
leerlingen zal echter in 2018 daadwerkelijk moeten toenemen met het oog op een sluitend meerjarenperspectief
vanaf 2019. Indien het aantal leerlingen toeneemt van 203 op dit moment naar 220 per 1 oktober 2018, dan
resulteert dat in € 36.000 aan extra middelen in 2019 en € 77.500 in 2020. Directie en team hebben hiermee een
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expliciete uitdaging het aantal leerlingen te laten groeien. Bij het uitblijven van groei zullen aanvullende
maatregelen genomen moeten worden om de formatie in 2019 verder in omvang te beperken. Dit komt neer op
de volgende scenario’s.

De rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem en een
beschrijving van de belangrijkste risico’s is opgenomen onder paragraaf 9.4 van het verslag. De rapportage van
de Raad van Toezicht over de wijze waarop zij het bestuur ondersteunt en/of adviseert over de beleidsvraagstukken en de financiële problematiek is opgenomen in hoofdstuk 14, verslag Raad van Toezicht.

10 Huisvesting

Op 1 januari 2015 heeft gemeente Breda de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting over gedragen aan
BreedSaam, een door besturen in primair en speciaal onderwijs opgerichte coöperatie. In opdracht van
BreedSaam is najaar 2015 een schouw naar de staat van onderhoud van het schoolgebouw uitgevoerd en
vertaald in het meerjarenonderhoudsplan. In 2017 zijn voor de Rudolf Steiner School geen voorbereidingen voor
(ver-)nieuwbouw in gang gezet. Wel zullen in 2018 verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd, waaronder
vernieuwing van toiletten en vloerbedekking. Ook zal veel schilderwerk worden uitgevoerd.
Samen met de andere schoolbesturen is besloten dat BreedSaam per 1 januari 2018 de verantwoordelijkheid
voor binnenonderhoud en verhuur overneemt van schoolbesturen. Daarmee worden schoolbesturen niet alleen
ontzorgd, maar kunnen deze activiteiten door schaalvoordelen ook efficiënter worden uitgevoerd.

11 Governance

Stichting Vrije School hanteert de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs van de PO Raad, vastgesteld in januari
2010 (tekst beschikbaar op www.poraad.nl). College van Bestuur en Raad van Toezicht bespreken jaarlijks de
noodzaak tot nadere maatregelen.
Op grond van een wijziging van de Wet versterking bestuurskracht zijn het Besturingsmodel en het
Bestuursreglement aangepast. Op dezelfde grond is ook het MR-reglement aangepast. De wijzigingen hebben
m.n. betrekking op regelmatig contact tussen MR en Raad van Toezicht en op betrokkenheid van de MR bij de
procedure rond benoeming en ontslag van het College van Bestuur.
Verder zijn in 2017 de volgende regelingen aangepast met betrokkenheid van MR en, waar nodig, de RvT:
•
•
•
•

het Treasurystatuut;
het Privacyreglement;
het protocol Internetgebruik en Sociale Media;
het Medicijnprotocol.

In 2017 is opnieuw onderzocht of een volgende stap zou kunnen worden gezet in de samenwerkring tussen
Stichting Markant Onderwijs en Stichting Vrije School Breda. Via een personele unie, waarbij CvB en RvT van
beide stichtingen eenzelfde samenstelling kennen, is al sprake van intensieve samenwerking. Concreet is
onderzocht of de Stichting Vrije School zou kunnen opgaan in de Stichting Marikant Onderwijs. Conclusie van het
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onderzoek was dat de wettelijke mogelijkheden weliswaar zijn verruimd, maar dat zo’n proces nog steeds
ingewikkelde juridische stappen vraagt. Om die reden en op grond van bestuurlijke prioriteitsstelling is besloten
thans geen nadere stappen te zetten. Op termijn blijft het opgaan van Stichting Vrije School in de Stichting
Markant Onderwijs het doel.

12 Dialoog met belanghebbenden (horizontaal)

De ouderbetrokkenheid bij de school is groot. Via jaarfeesten, ouderavonden, open lessen en lezingen worden
de ouders meegenomen in de achtergronden van het onderwijs en opvoedingsvraagstukken.
Aandacht wordt besteed aan de communicatie. Deze vindt veelvuldig plaats om alle ouders te bereiken.
Alle ouders van de Rudolf Steiner school zijn lid van de oudervereniging. De oudervereniging is opgericht om te
waarborgen dat onze school een echte vrijeschool blijft. Het bestuur van de vereniging beheert de
ouderbijdrage, ondersteunt ouderinitiatieven en voert overleg met de directeur van de school.
Iedere klas kent een tweetal klassenouders. De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij de organisatorische
vraagstukken bij jaarfeesten en klassenbijeenkomsten. Schoolbreed komen alle klassenouders ongeveer vijf keer
per jaar bijeen met de directeur van de school. Daarbij wordt gekeken hoe zij schoolbreed kunnen ondersteunen
en vindt er onderlinge afstemming plaats over de invulling van de rol van klassenouder.
De Medezeggenschapsraad van de Rudolf Steiner is in 2017 acht maal bijeen geweest voor overleg met de
directie en/of bestuurder. Aan de orde kwamen onder meer het jaarplan, het bestuurs- en ondernemingsplan, de
begroting en jaarrekening, het formatieplan, het vakantierooster, het zorgplan en de beschikkingen voor de
arrangementen, de samenwerking met de oudervereniging, taakbeleid en werkdruk, het inspectiebezoek, de
ziekteverzuimcijfers, de tevredenheidspeilingen en de professionele lerende organisatie. In september 2016 is de
MR gestart met het bespreken van thema's in de vergaderingen.
Het geïnstitutionaliseerde overleg met de gemeente Breda geschiedt in belangrijke mate via het Bestuurlijk
Overleg Breda, het samenwerkingsverband van alle besturen van het Voortgezet en Primair Onderwijs in Breda,
en op onderdelen via bilateraal overleg. Het BOB kwam in 2017 vijfmaal bijeen.

13 Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen

De financiële situatie van het PO is ingewikkeld. Het financieringsmodel is complex en dat heeft de PO-raad
aanleiding gegeven overleg te starten over vereenvoudiging daarvan. Vanwege ingrijpende herverdelingseffecten
is dit een ingewikkelde discussie. Daarnaast heeft de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad reeds in 2016
uitgesproken dat besluitvorming over vereenvoudiging van het financieringsmodel niet aan de orde kan zijn
indien het totale budget voor het PO niet tegelijkertijd wordt verhoogd. Deze stellingname heeft alles te maken
met het gegeven dat de financiering van het PO te wensen over laat. De PO-raad becijferde in oktober 2015 dat
het gat tussen kosten en bekostiging is opgelopen tot € 754 miljoen. Daarnaast bleek januari 2017 uit een
onderzoek van Berenschot in opdracht van het ministerie van OCW uitvoerde, dat in de materiële bekostiging
een gat van € 300 miljoen zit tussen kosten en bekostiging. De PO-Raad heeft begin 2017 SEO Economisch
Onderzoek opdracht gegeven tot een integraal onderzoek naar de bekostiging van het PO. Dat onderzoek leidde
tot de conclusie dat de bekostiging van het PO juist voldoende is om te kunnen voldoen aan wettelijke taken,
maar absoluut onvoldoende om invulling te geven aan aanvullende maatschappelijke verwachtingen ten aanzien
van het onderwijs of onderwijsvernieuwing in relatie tot bijvoorbeeld digitalisering. Die situatie tast naar het
oordeel van SEO op termijn de kwaliteit van het onderwijs aan en maakt het vak van leerkracht onaantrekkelijk.
In 2017 werd pijnlijk duidelijk dat de vervangingscapaciteit in toenemende mate onvoldoende is om zieke
leerkrachten te kunnen vervangen. Scholen moeten dan ook ‘alles uit de kast halen’ en onorthodoxe
maatregelen treffen om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Tegen deze achtergrond moeten ook
de acties van leerkrachten voor betere arbeidsvoorwaarden en verlaging van de werkdruk begrepen worden.
Berekeningen dat in 2022 in de regio west Brabant sprake is van een tekort van 200 leerkrachten vormen een
onaantrekkelijk perspectief.
Demografisch laat het werkgebied van Stichting Vrije School Breda een nagenoeg stabiel beeld zien. Uit
prognoses die de gemeente Breda in juni 2016 in opdracht van BreedSaam heeft opgesteld blijkt dat het aantal
leerlingen de komende jaren naar verwachting geen grote wijzigingen laat zien.
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14 Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt op basis van de Wet op het primair onderwijs en de statuten van de Stichting Vrije
School Breda en naast de bevoegdheden van de Inspectie, toezicht op het beleid van het College van Bestuur en
op de algemene gang van zaken.
Het toezicht op en de relatie met het College van Bestuur is vastgelegd in de Statuten van de Stichting, het
Reglement Raad van Toezicht en het Reglement College van Bestuur. Het College van Bestuur rapporteert
periodiek aan de Raad van Toezicht op basis van een afgesproken rapportagesystematiek. Hiermee krijgt de Raad
van Toezicht de informatie die nodig is om het toezicht goed te kunnen uitoefenen. Daarnaast handelen Raad
van Toezicht en College van Bestuur op basis van de door de PO-raad in 2010 verbindend verklaarde Code Good
Governance voor het primair onderwijs.
De Raad van Toezicht gaat bij de invulling van zijn taak uit van drie pijlers waarop Stichting Vrije School Breda
steunt: continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid.
Continuïteit
De continuïteit van de Rudolf Steinerschool wordt primair gewaarborgd door de instroom van leerlingen.
Innovaties in het onderwijs stimuleren de instroom waarbij betaalbaarheid en kwaliteit in evenwicht dienen te
zijn. De instroom van leerlingen wordt in de praktijk bepaald door de keuze van ouders voor een school aan de
hand van criteria waarvan de belangrijkste zijn: afstand tot de school, sfeer op de school en uiteraard de
kwaliteit van het onderwijs c.q. de opbrengsten daarvan. Voor de Rudolf Steinerschool geldt meer dan voor
andere scholen dat ouders expliciet vanwege onderwijsinhoudelijke uitgangspunten voor deze school kiezen. In
zijn toezichthoudende rol, richt de Raad van Toezicht zich dan ook vooral op de door de Stichting Vrije School
Breda direct beïnvloedbare factoren.
Kwaliteit
De kwaliteit van het onderwijs staat de laatste jaren onder druk door bezuinigingen vanuit het rijk en de
gemeente. De Raad van Toezicht stelt zich op het standpunt dat de financiering van het PO niet ten koste mag
gaan van de kwaliteit van de onderwijsuitvoering. Dit betekent dat maatregelen om de kwaliteit op orde te
houden en waar nodig te verhogen door de organisatie genomen moeten worden. Het Bestuurs Ondernemings
Plan 2016-2020, waarin kwaliteitszorg een speerpunt is, biedt daarvoor naar de mening van de Raad een goede
basis.
Toegankelijkheid
Stichting Vrije School Breda zal zich blijven inzetten voor het bieden van passend onderwijs aan minder-,
gemiddeld en hoger begaafden dat aansluit bij de specifieke omstandigheden van wijken en individuele
leerlingen. In combinatie met scholen van de Stichting Markant Onderwijs biedt de Rudolf Steinerschool een
gedifferentieerd aanbod per wijk/buurt en is er sprake van een zeer beperkt aantal verwijzingen naar het s(b)o.
Activiteiten in het verslagjaar
De Raad van Toezicht heeft in 2017 zes maal vergaderd met het College van Bestuur. Hierin is getoetst of het
uitgezette beleid tot resultaat heeft geleid. De Raad van Toezicht heeft zich in het verslagjaar vooral gewijd aan:
1. De kwaliteit van het onderwijs.
2. De uitvoering en evaluatie van het Bestuurs Ondernemings Plan 2016-2020.
3. Ontwikkeling van de financiën.
4. Een aantal onderwerpen in relatie tot Good Governance.
5. Werving en selectie van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht, middels een ingestelde Benoeming
Advies Commissie (BAC) bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit de Raad van Toezicht, College van
Bestuur, directeuren, leraren, GMR en de gemeente Breda.
Ad 1: Kwaliteit van het onderwijs
De Raad van Toezicht heeft op verschillende momenten in het jaar met het College van Bestuur van gedachten
gewisseld over de voortgang van het speerpunt kwaliteitszorg uit het Bestuurs Ondernemings Plan 2016-2020. In
het najaar heeft de raad een thema-avond met de schooldirecteuren van Markant Onderwijs en Rudolf
Steinerschool gehad waarin de analyse van de centrale eindtoets en de ontwikkeling van het passend onderwijs
centraal stonden. Vanaf het voorjaar heeft de raad diverse maken gesproken over het nieuwe kader dat de
Inspectie van het Onderwijs hanteert bij bestuursgericht toezicht, dit mede met het oog op een in het najaar te
starten bestuursgericht onderzoek bij stichting Vrije School Breda. In dat onderzoek heeft de inspectie ook
gesproken met de raad. De raad heeft begin 2018 met genoegen vastgesteld dat dit onderzoek tot een positieve
uitkomst heeft geleid.
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Leden van de raad hebben de jaarlijkse bijeenkomst met alle medewerkers bij de start van het nieuwe
kalenderjaar bijgewoond. Dat geldt ook voor de jaarlijkse bijeenkomst met alle medewerkers bij de start van het
nieuw schooljaar.
Ad 2: De uitvoering van het Bestuurs Ondernemings Plan 2016-2020
Aan de hand van een door het College van Bestuur opgestelde tussentijdse evaluatie heeft de Raad van Toezicht
in het najaar gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de prioriteiten uit het Bestuurs
Ondernemings Plan. Algemene conclusie is dat de uitvoering van de meeste speerpunten nagenoeg op schema
ligt. Op het terrein van HRM is nog te weinig voortgang geboekt. De raad heeft het College van Bestuur gevraagd
daaraan in 2018 bijzondere aandacht te schenken. Over de voortgang van de prioriteiten heeft het College van
Bestuur in hoofdstuk 5 van het bestuursverslag uitgebreid gerapporteerd. Er is door een aantal leden van de
raad deelgenomen aan DOPO bijeenkomsten, een bijeenkomst georganiseerd door Breedsaam, en
schoolbezoeken.
Ad 3: Ontwikkeling van de financiën
De Raad van Toezicht staat met regelmaat stil bij financiële stand van zaken binnen de stichting. Naast reguliere
onderwerpen als goedkeuring van de begroting en de jaarrekening gaat het daarbij om managementrapportages
die het College van Bestuur elk kwartaal uitbrengt aan de raad. Met de beoordeling van de jaarstukken en de
managementrapportages ziet de raad toe op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige
bestemming van de middelen.
De door de Raad van Toezicht ingestelde Auditcommissie adviseert de raad en het college gevraagd en
ongevraagd over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beleid en beheer van de Stichting en de
door de Stichting in stand gehouden scholen. De Auditcommissie is in 2017 vier keer bij elkaar geweest. Daarin
bracht de commissie advies uit aan de Raad van Toezicht over o.a. begroting en jaarrekening en over
managementrapportages. Ook sprak de commissie over ontwikkelingen in de bekostiging.
Op grond van de ervaringen met de jaarrekening 2016 is Govers Accountants benoemd tot controlerend
accountant voor de jaarrekening 2017.
Ad 4: Een aantal onderwerpen in relatie tot Good Governance
In het eerste kwartaal van 2017 heeft de Raad van Toezicht een functioneringsgesprek gevoerd met het College
van Bestuur. Twee leden van de Raad hebben een vergadering van de GMR bijgewoond en daarin een toelichting
gegeven op de rol van de Raad van Toezicht binnen Markant Onderwijs. Daarnaast is van gedachten gewisseld
over een aantal actuele onderwerpen.
Op grond van wetswijzigingen heeft de raad ingestemd met wijziging van het besturingsmodel en een nieuw
bestuursreglement vastgesteld. Om diezelfde reden is ook een herzien treasurystatuut vastgesteld.
Zoals geformuleerd in het Bestuurs Onderneming Plan 2016-2020 heeft de raad gesproken over de
mogelijkheden tot een formeel samengaan tussen de stichtingen Markant Onderwijs en Vrije School Breda. Via
een personele unie, waarbij CvB en RvT van beide stichtingen eenzelfde samenstelling kennen, is al sprake van
intensieve samenwerking. Op grond van een door het college uitgevoerd onderzoek heeft de raad geconcludeerd
de wettelijke mogelijkheden weliswaar zijn verruimd, maar dat zo’n proces nog steeds ingewikkelde juridische
stappen vraagt. Daarom zullen de mogelijkheden in 2019 opnieuw worden onderzocht en heeft dus geen directe
prioriteit.
Ad 5: Werving en selectie van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht
Met het oog op het ontstaan van drie vacatures binnen de Raad van Toezicht in het jaar 2017 als gevolg van
‘natuurlijk verloop’, heeft de raad eind 2016 een procedure in gang gezet om te komen tot tijdige vervulling van
deze vacatures. Deze procedure heeft voorjaar 2017 geleid tot een voordracht aan de gemeenteraad van Breda
tot benoeming van drie nieuwe leden. Twee leden zijn aangetreden op 1 juni en één lid is aangetreden op 1 juli
2017. Op 1 juni 2017 trad de voorzitter van de raad terug omdat zijn tweede benoemingstermijn verstreken was.
Op 1 januari 2018 traden twee andere leden van de raad terug wegens het verstrijken van hun
benoemingstermijn. Omdat de drie nieuwe leden al op 1 juni en 1 juli aangetreden waren, was sprake van een
soepele overgang. Eind 2017 heeft de raad in nieuwe samenstelling onder externe begeleiding gesproken over
de in de nieuwe samenstelling te volgen werkwijzen.
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Tot slot
Wij ervaren dat het College van Bestuur, directeuren en medewerkers zich inzetten voor een professioneel en
kwaliteitsgericht Stichting Vrije School Breda waarbinnen iedereen zich inzet om te bereiken waar het uiteindelijk
omgaat: het beste halen uit elk kind. Wij danken dan ook iedereen voor het enthousiasme en de inzet in 2017.
Breda, 1 juni 2018
De heer J. van Dijk, voorzitter Raad van Toezicht
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Bijlage: Verantwoording Prestatiebox
1. Ambities bestuursakkoord voor het primair onderwijs
Ambities gericht op opbrengstgericht werken:
1. Schoolbesturen hebben meetbare doelstellingen geformuleerd gericht op leeropbrengsten taal en rekenen.
2. Scholen werken opbrengstgericht.
3. Scholen meten de opbrengsten van vroegschoolse educatie
4. Scholen bieden maatwerk voor excellente leerlingen, waaronder hoogbegaafde leerlingen.
5. Geen onder presterende scholen meer.
6. Scholen stimuleren ouders om thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan leerprestaties
7. Scholen maken hun opbrengsten transparant.
Ambities gericht op professionalisering:
1. De bekwaamheid van leraren in het afstemmen van het onderwijs op verschillen binnen de klas is op orde.
2. De bekwaamheid van leraren met betrekking tot opbrengstgericht werken is op orde.
3. Alle leraren onderhouden hun bekwaamheden systematisch en worden gestimuleerd zich te registreren.
4. Scholen voeren een goed en effectief HRM-beleid.
5. Verbetering begeleiding en ondersteuning beginnende leraren.
6. Schoolleiders in regulier en speciaal onderwijs voldoen aan geactualiseerde bekwaamheidseisen.
2. Ambities bestuursakkoord
Als Stichting Vrije School hebben we ons in 2017 gericht op de volgende ambities:
Het schoolbestuur heeft meetbare doelstellingen geformuleerd gericht op leeropbrengsten taal en rekenen.
De doelstellingen zijn ontleend aan het Toezichtkader van de Inspectie van Onderwijs. Ieder jaar wordt bekeken of
deze doelstelling aangescherpt moeten worden. In 2016 hebben we naar aanleiding van het onderzoek van de
Inspectie van het Onderwijs bijzondere aandacht besteed aan deze doelstellingen waarbij deze doelstellingen zijn
meegenomen in de analyse van de toetsuitslagen. Dat is ook in 2017 gebeurd.
Wij werken opbrengstgericht.
In de kwaliteitskalender is een cyclisch werkwijze opgenomen waardoor wij doelgericht en met regelmaat het
handelingsgericht werken evalueren en indien gewenst bijstellen.
Scholen meten de opbrengsten van vroegschoolse educatie.
N.v.t.
Scholen bieden maatwerk voor excellente leerlingen, waaronder hoogbegaafde leerlingen.
In 2014 zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een protocol voor hoogbegaafdheid. Dit is in 2015 tot
stand gekomen. In 2016 is de bovenschoolse plusklas van Markant Onderwijs gehuisvest in het gebouw van de
Vrije School. Hierbij maakten we gebruik van de expertise die is ontwikkeld op de afdeling voor hoogbegaafden op
OBS De Montessori+ Breda binnen Stichting Markant Onderwijs. Omdat deze bovenschoolse plusklas in het
schooljaar 2017/2018 niet werd voortgezet heeft onze school ervoor gekozen de plusklas voort te zetten voor de
leerlingen van onze school.
Een leerkracht is gestart met de opleiding hoogbegaafdheid waarbij er aandacht is het geleerde te delen met
collega’s waardoor het aanbod in alle leerjaren aan onze hoogbegaafde leerlingen versterkt wordt.
Geen onder presterende scholen meer.
In 2017 hebben wij, ondanks de inzet, de Cito-eindtoets niet weten af te ronden op het gewenste niveau. Waar wij
eerdere jaren goed en ruim voldoende scoorden behaalden wij nu een onvoldoende score. In 2018 zijn wij terug
op het gewenste niveau en hebben de Cito-eindtoets met goed resultaat afgesloten.
Scholen stimuleren ouders om thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan leerprestaties.
Ouders worden via ouderavonden en lezingen geïnformeerd over het onderwijs, zowel m.b.t. de achtergronden
als ook op onderwijsinhoudelijk niveau. Daarnaast zijn zij welkom op verschillende jaarfeesten. Zo hebben de
ouders de mogelijkheid voort te borduren op wat er binnen de school plaatsvindt.
Met betrekking tot het extra kunnen oefenen van het leren lezen en spellen wordt er gewerkt met Bloon. De
ouders ontvangen uitleg van de systemen en ontvangen een inlogcode waardoor thuis digitaal geoefend kan
worden.
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Scholen maken hun opbrengsten transparant.
In dit jaarverslag (paragraaf 7.1) wordt inzicht gegeven in de opbrengsten. Daarnaast publiceren wij onze
opbrengsten in de schoolgids en op de website. Met ParnasSys Integraal is het eveneens mogelijk periodiek de
resultaten te analyseren. Deze analyses worden besproken in het directieoverleg van Markant Onderwijs waaraan
ook de directeur van de Rudolf Steiner School deelneemt, en in de Raad van Toezicht. Waar nodig worden op
basis van die analyse actief maatregelen genomen.
Ambities gericht op professionalisering:
Door middel van de gesprekkencyclus en het op orde houden van het bekwaamheidsdossier wordt aan het
onderhouden en stimuleren gestalte gegeven. Naast scholing op schoolniveau hebben leerkrachten van de Rudolf
Steiner School deel kunnen nemen aan scholingsactiviteiten die Stichting Markant Onderwijs in 2017 op
bestuursniveau heeft gecontinueerd. Daarbij is niet alleen gebruik gemaakt van externe docenten maar hebben
ook eigen personeelsleden workshops verzorgd. In het schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 is de volgende interne
scholing aangeboden: Engels in de onder- en bovenbouw / Muziek van A tot Z / Tekentaal / Executieve functies /
Kind in ZICHT / Schatgravers / Powerboost voor leerkrachten / Omdenken in de klas / MINDSET; belemmerende
overtuigingen van kinderen / Faalangst & perfectionisme bij (hoog) begaafde kinderen / Signaleren van
(hoog)begaafde kinderen en eerste stappen naar begeleiding.
Verbetering begeleiding en ondersteuning beginnende leraren.
Voor beginnende leerkrachten is het beleid dat zij gekoppeld worden aan een interne ervaren leerkracht, de
zogenoemde interne coach. De begeleiding vindt plaats gedurende het gehele schooljaar. Onder nieuw personeel
wordt niet alleen verstaan beginnende leraren maar ook personeel dat vanuit een andere school instroomt.
Schoolleiders in regulier en speciaal onderwijs voldoen aan geactualiseerde bekwaamheidseisen.
De directeur is ingeschreven in het schoolleidersregister PO (voorheen NSA). Middels nascholingen, cursussen en
intervisiebijeenkomsten wordt gewerkt aan het voldoen aan de bekwaamheidseisen.
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Financiële positie 2017
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balansen.

Vergelijkend balansoverzicht
31-12
2017
x € 1.000

31-12
2016
%

x € 1.000

%

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

163
96
192

36,1%
21,2%
42,7%

181
144
119

40,9%
32,4%
26,8%

451

100,0%

444

100,0%

332
11
108

73,6%
2,5%
23,9%

315
20
109

70,9%
4,5%
24,6%

451

100,0%

444

100,0%

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
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Resultaat
Het resultaat over 2017 bedraagt € 17.165 tegenover -/-€ 26.454 over 2016.
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2017
x € 1.000

Begroting
2017
x € 1.000

Realisatie
2016
x € 1.000

Baten
(Rijks)bijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

1.169
3
74

1.114
64

1.142
7
122

Totaal baten

1.246

1.178

1.271

Personele lasten
Afschrijvingen
Overige lasten

1.021
26
181

924
25
227

1.048
28
221

Totaal lasten

1.228

1.176

1.297

18

2

-26

Financiële baten en lasten

-1

0

-

Resultaat baten en lasten

17

2

-26

Lasten

Saldo baten en lasten

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

2017

2016

Streefwaarden

2,67

2,41

0,5 - 1,5

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

73,55

70,95

> 20,0

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

76,11

75,41

1,38

-2,08

Weerstandsvermogen
(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / totale rijksbijdragen * 100%

14,45

11,68

Personele lasten / totale lasten

83,12

80,78

Materiële lasten / totale lasten

16,88

19,22

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

27,02

26,03

Liquiditeit
(vlottende activa/kortlopende schulden)

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

> 0,0 - < 5,0

< 60,0
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1. Algemene toelichting
1.1 Activiteiten
Stichting Vrije School Breda is het bevoegd gezag van de Rudolf Steinerschool en de activiteiten bestaan uit het
verzorgen van primair onderwijs in de regio Breda.
1.2 Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
veronderstelling van continuïteit van de stichting.
1.3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Vrije School Breda is feitelijk gevestigd op Minckelersstraat 27, 4816 AD te Breda en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 41102088.
1.5 Stelselwijzigingen
Er hebben zich in 2017 geen stelselwijzigingen voorgedaan.
1.6 Schattingswijzigingen
Er hebben zich in 2017 geen schattingswijzigingen voorgedaan.
1.7 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Vrije
School Breda zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningposten.
1.9 Consolidatie
De jaarrekening van Stichting Vrije School Breda is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting
Markant.
1.11 Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap
kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
1.12 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan
uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten.
2. Algemene grondslagen
2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo),
de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
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2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.
3. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
3.2 Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op
terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere
waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten,
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop
de subsidies betrekking hebben.
Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening
getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de
boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.
Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op de
grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten
deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud
gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de
periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
3.4 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van
het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt
de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonderwaardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging
van de boekwaarde van het betreffende actief.
3.6 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van
de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald
aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente renteinkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
3.8 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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3.9 Eigen vermogen
3.9.1 Algemene reserve
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Deze wordt
opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten
en lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve
wordt beschouwd als publieke middelen.
3.9.3 Overige bestemmingsreserves
De bestemmingsreserve niet-subsidiabel is in 2017 opgeheven.
3.10 Voorzieningen
3.10.1 Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan,
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare
wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële
grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de
balans opgenomen.
3.10.4 Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het
dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de blijfkans. Bij het
contant maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 2,5% (in 2016 was dit nog niet van
toepassing) als disconteringsvoet gehanteerd.
3.10.8 Voorziening spaarverlof
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van spaarverlof is een voorziening gevormd. Deze voorziening
is gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen. Betaalde bedragen inzake spaarverlof
worden ten laste van deze voorziening gebracht.
3.12 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met
agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
4.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te
rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.
4.2 Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie
OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage
verantwoord.
De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies
zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft volledig verwerkt als bate in de
staat van baten en lasten.

27

Stichting Vrije School Breda

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de
voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per
balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en
lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord
onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord
onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
4.3 Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente, Provincie of
andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze
betrekking hebben.
4.4. Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ,
Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar
waarop ze betrekking hebben.
4.5 Personeelsbeloningen
4.5.1 Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
4.5.2 Pensioenen
Stichting Vrije School Breda heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
4.6 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen
aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
4.7 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen.
5. Financiële instrumenten en risicobeheersing
5.1 Marktrisico
5.1.2 Rente- en kasstroomrisico
Stichting Vrije School Breda loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (waaronder liquide middelen).
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Stichting Vrije School Breda risico ten aanzien van
toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt Stichting Vrije School Breda
risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking van het renterisico
gecontracteerd.
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B2 Balans per 31 december 2017
na resultaatbestemming

Activa

2017
€

2016
€

€

€

Vaste Activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen

114.501
27.119
21.403

112.705
39.249
29.308
163.023

181.262

Vlottende activa
Vorderingen
Ministerie van OCW
Overige vorderingen en overlopende activa

58.020
37.721

57.159
86.464
95.741

Liquide middelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen (betaalrekeningen)
Spaarrekeningen

TOTAAL ACTIVA

42.807
149.725

143.623

44.168
74.557
192.532

118.725

451.296

443.610
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Passiva

2017
€

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves (publiek en privaat)

2016
€

331.906
-

€

147.624
167.117
331.906

Voorzieningen
Personele voorzieningen

11.568

314.741

19.794
11.568

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

TOTAAL PASSIVA

€

4.370
39.784
11.095
1.991
50.582

19.794

10.309
41.823
10.736
1.672
44.535
107.822

109.075

451.296

443.610
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B3 Staat van Baten en Lasten 2017
Realisatie
2017
€

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

Baten
(Rijks)bijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

1.168.765
2.774
74.712

1.114.289
63.500

1.142.313
7.074
121.564

Totaal baten

1.246.251

1.177.789

1.270.951

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Leermiddelen

1.021.114
26.153
78.815
67.366
35.071

924.301
24.603
72.500
116.625
37.700

1.047.678
27.837
106.271
75.525
39.682

Totaal lasten

1.228.519

1.175.729

1.296.993

17.732

2.060

-26.042

567

500

172
584

-567

-500

-412

17.165

1.560

-26.454

Lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten

Resultaat baten en lasten
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B4 Kasstroom 2017
2017
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

2016
€

€

€

17.732
26.153
-8.226

-26.042
27.837
-

17.927
Verandering in vlottende middelen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

47.882
-1.253

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

-24.926
-68.778
46.629

-93.704

82.288

-91.909

-567

Kasstroom uit operationele activiteiten

27.837

172
-584
-567

-412

81.721

-92.321

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiele vaste activa

-7.914

-6.794

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-7.914

-6.794

Mutatie liquide middelen

73.807

-99.115

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

118.725
73.807

217.840
-99.115
192.532

118.725
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2017
Activa
Vaste activa
31-12
2017
€

31-12
2016
€

1.2 Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen

Gebouwen en
terreinen
€

Boekwaarde
31-12-2016
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Inventaris
en apparatuur
€

114.501
27.119
21.403

112.705
39.249
29.308

163.023

181.262

Leermiddelen
€

Totaal
€

155.162
-42.457

148.761
-109.512

51.942
-22.634

355.865
-174.603

112.705

39.249

29.308

181.262

6.734
-4.938

1.180
-13.310

-7.905

7.914
-26.153

1.796

-12.130

-7.905

-18.239

161.896
-47.395

149.941
-122.822

51.942
-30.539

363.779
-200.756

114.501

27.119

21.403

163.023

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2017
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Afschrijvingspercentages:
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen

40 jaar
3-10 jaar
5 jaar
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Vlottende activa
31-12
2017
€

31-12
2016
€

1.5 Vorderingen
Ministerie van OCW

58.020

57.159

Overige vorderingen
Nog te ontvangen rente
Netto salaris
Ouderbijdrage
Overige vorderingen

1.274
12.622
2.009

172
1.933
75.185
-

Totaal overige vorderingen

15.905

77.290

Overige overlopende activa
Loonkosten VF nadeclaraties
Vooruitbetaalde kosten
Overige overlopende activa

17.980
1.808
2.028

2.862
3.576
2.736

Totaal overlopende activa

21.816

9.174

Totaal vorderingen

95.741

143.623

31-12
2017
€

31-12
2016
€

1.7 Liquide middelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen (betaalrekeningen)
Spaarrekeningen

42.807
149.725

44.168
74.557

192.532

118.725
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Passiva
31-12
2017
€

31-12
2016
€

2.1 Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

Saldo
31-12-2016

331.906
-

147.624
167.117

331.906

314.741

Bestemmingsresultaat

Saldo
31-12-2017

Algemene reserve

147.624

184.282

331.906

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve privaat

167.117

-167.117

-

Totaal Eigen vermogen

314.741

17.165

331.906

De bestemmingsreserve privaat betreft in het verleden ontvangen private gelden, maar is in 2017 middels resultaatbestemming
opgeheven.

31-12
2017
€

31-12
2016
€

2.2 Voorzieningen
Personele voorzieningen

Saldo
31-12-2016

Dotatie
2017

Onttrekking
2017

11.568

19.794

11.568

19.794

Vrijval
2017

Saldo
31-12-2017

Personele voorzieningen
Voorziening jubilea

19.794

-

-

-8.226

11.568

Totaal voorzieningen

19.794

-

-

-8.226

11.568

Vanaf 2017 is de hieronder opgenomen berekeningswijze gehanteerd. De gewijzigde berekeningswijze heeft echter geleid tot
een vrijval van € 8.226.
De voorziening voor Jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar beoordeeld en berekend op basis
van de op balansdatum bestaande aanspraken voor de komende tien jaren. Gebaseerd op:
- Leeftijd per medewerker
- Gehele personeelsbestand
- Jaren dienstverband per medewerker
- Omvang dienstbetrekking
- Jubileum bij 25-jarig 50% gratificatie, bij 40-jarige diensttijd 100%
- Gratificatie berekend op individuele salarisgegevens rekening houdend met verwachte gemiddelde salarisstijging op lange termijn
en een verdisconteringsvoet.
- Berekening tegen contante waarde
- Rekeninghoudend met een blijfkans.
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Kortlopend deel
< 1 jaar

Middenlang deel
1-5 jaar

Langlopende
deel > 5 jaar

Totaal

Personele voorzieningen
Voorziening jubilea

3.049

4.017

4.502

11.568

Totaal voorzieningen

3.049

4.017

4.502

11.568

31-12
2017
€

31-12
2016
€

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

4.370
39.784
11.095
1.991
50.582

10.309
41.823
10.736
1.672
44.535

107.822

109.075

32.697
4.218
1.378
12.289

9.025
33.284
62
2.164

50.582

44.535

Specificatie overlopende passiva
Overige subsidies OCW (LOF)
Vakantiegeld reservering
Te betalen accountantskosten
Crediteuren transitoria
Overige overlopende passiva
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Model G: verantwoording subsidies OCW

Bestuur:

59984

Brinnr:

06OZ

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

Toewijzing
Kenmerk

Regeling LerarenOntwikkelFonds

PO/779628

Datum
29-9-2015

Bedrag van

Ontvangen t/m vorig

Lasten t/m vorig

Stand begin

Ontvangst in

Lasten in

Vrijval niet besteed in

Stand ultimo

Prestatie

de toewijzing

verslagjaar

verslagjaar

verslagjaar

verslagjaar

verslagjaar

verslagjaar

verslagjaar

afgerond?

€

-

j

€

-

€

9.025

€

9.025

totaal €

9.025

€

9.025

€

-

€

9.025

€

-

€

9.025

€

9.025

€

-

€

9.025

€

-

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

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Bedrag van
de toewijzing

totaal €

-

Ontvangen t/m vorig
verslagjaar

Lasten t/m vorig
verslagjaar

€

€

-

-

Stand begin
verslagjaar

€

Ontvangst in
verslagjaar

-

€

-

Lasten in
verslagjaar

€

-

Te verrekenen
ultimo verslagjaar

€

-

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar.
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Bedrag van
de toewijzing

totaal €

-

Ontvangen t/m vorig
verslagjaar

Lasten t/m vorig
verslagjaar

€

€

-

-

Stand begin
verslagjaar

€

Ontvangst in
verslagjaar

-

€

-

Lasten in
verslagjaar

€

-

Saldo nog te besteden ultimo
verslagjaar

Stand ultimo
verslagjaar

€

-

€

-
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Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen relevante gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Het bestuur heeft de volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen:
Contract Xerox Financial Services
Het betreft hier een huurovereenkomst voor het huren van printers. De contractwaarde van deze overeenkomst is € 2.100
excl. BTW per kwartaal.
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B7 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2017
Baten
Realisatie
2017
€

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

3.1 (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW
Rijksbijdrage lumpsum
Rijksbijdragen MI
Rijksbijdragen P&A-beleid
Overige subsidies Ministerie van OCW
Aanvullende bekostiging buitenonderhoud
Rijksbijdragen SWV

3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.3

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW

786.290
160.797
120.123
41.919
59.636

762.213
160.757
116.861
28.302
46.156

782.659
160.380
118.170
22.591
1.459
57.054

1.168.765
#VERW!

1.114.289

1.142.313
#VERW!

2.774

-

7.074

2.774

-

7.074

12.225
50.490
48
11.949

12.000
50.000
1.500

12.990
75.185
3.939
29.450

74.712

63.500

121.564

3.2 Overige overheidsbijdragen
Gemeentelijke vergoeding personeel

3.2.1

Totaal overige overheidsbijdragen

3.5 Overige baten
Verhuur onroerende zaken
Ouderbijdragen
Bijdrage diverse buitenschools
Overige
Totaal overige baten

3.5.1
3.5.5
3.5.6
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Lasten
Realisatie
2017
€

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

4.1 Personele lasten
Lonen en salarissen
Vrijval voorziening jubilea
Personeel niet in loondienst
Nascholing
Reis- en verblijfkosten
Kosten arbodienst
Overige

1.031.031
-8.226
23.249
25.409
8.016
3.349
21.498

885.501
5.000
15.000
5.000
13.800

1.096.294
12.241
24.836
11.481
8.749
25.018

Uitkeringen VF (-/-)
Overige uitkeringen (-/-)

1.104.326
-70.961
-12.251

924.301
-

1.178.619
-105.914
-25.027

Totaal personele lasten

1.021.114

924.301

1.047.678

648.557
51.505
43.772
3.537
161.564
102.209

885.501
-

694.959
53.949
45.426
3.739
174.604
93.276

1.011.144
19.887

885.501
-

1.065.953
30.341

1.031.031

885.501

1.096.294

Specificatie Lonen en salarissen
Salariskosten
Vakantieuitkering
Eindejaarsuitkering
Dag van de leraar
Sociale lasten
Pensioenlasten

Doorbelaste salariskosten

Aantal fte's
OP
OOP
DIR

FTE's 2017
11,431
2,311
1,000
14,742

Realisatie
2017
€

FTE's 2016
12,533
2,663
1,000
16,196

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

4.2 Afschrijvingslasten
Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen

4.938
13.310
7.905

4.622
13.230
6.751

4.620
15.621
7.596

Totaal afschrijvingen

26.153

24.603

27.837

Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Tuinonderhoud
Overige huisvestingslasten

10.973
28.519
19.135
12.366
3.463
2.473
1.886

3.740
30.000
17.460
12.500
3.900
1.500
3.400

11.104
59.246
17.212
12.845
2.866
2.998

Totaal huisvestingslasten

78.815

72.500

106.271

4.3 Huisvestingslasten
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Realisatie
2017
€

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

4.4 Overige instellingslasten
Administratie en beheer
Accountantskosten
Telefoon- en portokosten e.d.
Verzekeringen
Vergoeding bestuursleden
Overige administratie- en beheerslasten
Contributies
Public relations en marketing
GMR/MR/OR
Representatie overig/derden
Bestedingen diverse buitenschools
Activiteiten ouderbijdrage
Uitgaven overige projecten
Overige instellingslasten

18.215
10.537
2.645
2.818
2.366
451
6.722
3.322
230
741
16.352
1.754
1.213

21.825
1.500
3.000
1.500
46.500
6.500
8.500
50
1.500
7.250
17.000
1.500

19.030
5.947
3.126
2.123
1.447
870
7.177
6.566
110
1.034
4.155
21.675
1.249
1.016

Totaal overige instellingslasten

67.366

116.625

75.525

7.030
3.507

1.500
-

5.947
-

10.537

1.500

5.947

Leermiddelen
Inventaris en apparatuur

25.757
9.314

30.700
7.000

31.567
8.115

Totaal leermiddelen

35.071

37.700

39.682

Accountantshonoraria
Controle van de jaarrekening
Controle van de jaarrekening voorgaand boekjaar

4.4.2 Leermiddelen

5. Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten
Financiële lasten
Rentelasten

-

-

172

567

500

584

Totaal financiële baten en lasten

-567

-500

-412
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WNT Topfunctionarissen
Bestuur:
Toelichting op de WNT:

59984
Hiervoor verwijzen wij naar het geconsolideerde jaarverslag van Stichting
Markant en Stichting Vrije School Breda.
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(Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten
De verdeling van het exploitatiesaldo over 2017 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur
al in deze jaarrekening verwerkt.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het resultaat ad € 17.165 over 2017 als volgt verdeeld:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve privaat

184.282
-167.117
17.165
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het intern toezichthoudend orgaan van
Stichting Vrije School Breda Rudolf Steiner School
Hooilaan 1
4816 EM BREDA

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2017

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Vrije School Breda Rudolf Steiner
School te BREDA gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vrije School Breda
Rudolf Steiner School op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2017 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 2017.
De jaarrekening bestaat uit:
(1)
de balans per 31 december 2017;
(2)
de staat van baten en lasten over 2017; 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 2017.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrije School Breda Rudolf Steiner School, zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2017 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern
toezichthoudend orgaan voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.
Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van
toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen
in de bijlage bij onze controleverklaring.
Eindhoven, 25 juni 2018
Wijs Accountants

Was getekend: Drs. A.A.J. Vogels RA

Bijlage bij de controleverklaring:
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017,
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, dan wel het niet
rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties,
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel
belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
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D1 Gegevens rechtspersoon per 31-12-2017
*
*

Bestuursnummer
Naam en adres van de instelling

*
*
*
*
*
*
*
*

Telefoonnummer
E-mailadres
Internetsite
Contactpersoon jaarverslag
Telefoonnummer contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Administratiekantoor
AK-nummer

*

Brin-nummer + NAW gegevens school

59984
Stichting Vrije School Breda
Minckelerstraat 27
4816 AD BREDA
076-5713646
info@vrijeschoolbreda.nl
www.vrijeschoolbreda.nl
ONS Onderwijsbureau, dhr E.V. Cools
045-8504760
e.cools@onsonderwijsbureau.nl
ONS Onderwijsbureau
401
06OZ
Rudolf Steinerschool
Minckelerstraat 27
4816 AD BREDA
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E Overzicht verbonden partijen
Verbonden partij, meerderheidsdeelneming
Statutaire naam

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Stichting Markant **

stichting

Breda

Statutaire naam

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

RSV Breda e.o. Primair Onderwijs

stichting

Oosterhout

* Code activiteiten:

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

Code
Deelneming
activiteiten *
1

100%

Verbonden partij, minderheidsdeelneming
Code
activiteiten *
4

** personele unie
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