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1 Jaarverslag 2017 
 

Dit is het jaarverslag van de Vereniging Nieuwe School Edam, te Edam-Volendam, 

hierna De Nieuwe School.  

 

De vereniging stelt zich ten doel het geven of doen geven van onderwijs, uitgaande 

van de principes van het jenaplan onderwijs. 

 

De vereniging gaat bij het geven of doen geven van onderwijs uit van de 

gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen in 

die zin dat de leerling een eigen levensbeschouwing kan opbouwen, een en ander 

met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen. 

 

 

Verslag van het bestuur 
 

Bestuur van De Nieuwe School 
De Nieuwe School is een vereniging waarvan de ouders automatisch de leden zijn. 

Het Bestuur wordt grotendeels gevormd door ouders. Op de Algemene 

Ledenvergadering worden bestuursleden voor een periode van 4 jaar gekozen met 

de mogelijkheid tot verlenging van een tweede termijn van 4 jaar en in specifieke 

gevallen (bijvoorbeeld gebrek aan andere kandidaten, inbreng van specifieke 

deskundigheid) een derde termijn van 4 jaar. Het Bestuur bestuurt de vereniging en 

voert het zogenaamde ‘bevoegd gezag’ over de school. Het bestuur zorgt ervoor 

dat de omstandigheden zo optimaal mogelijk zijn voor kinderen, groepsleid(st)ers en 

ouders. 

 

Samenstelling van het bestuur 
Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf leden: 

• Karin Dokman, personeelszaken (vanaf juni 2015) 

• Henk Pottinga, voorzitter (vanaf juni 2015) 

• Magteld Roos, secretaris (vanaf juni 2015) 

• Eva Rutsen, communicatie & onderwijs (vanaf juni 2016) 

• Joost Waals, penningmeester (vanaf december 2008, 3e termijn) 

 

Tijdens de mini ALV op 28 maart 2018 voorafgaand aan het O&T Café, zijn Nicolle 

Thijssen en Matthias Tissingh uit het bestuur getreden. Het bestuur heeft besloten de 

samenstelling met vijf bestuursleden te handhaven en volgend schooljaar eventueel 

bij te stellen. 

 

Bestuursvergaderingen  
Het bestuur vergadert, samen met directeur, elke maand. Dit schooljaar is het bestuur 

tien maal bijeen geweest. Zaken die aan de orde kwamen, waren onder andere:  

• Financiën: begroting 2018, jaarrekening 2017 en tussentijdse cijfers 2017.  

• Twee keer overleg met de lB-er over de testresultaten, de nieuwe 

lesmethoden voor lezen, evaluatie rekenen en taal op de tablet (Snappet), 

evaluatie Cito uitslagen, het jaarplan, specifieke zorgarrangementen, budget 

voor zorgactiviteiten en de ontwikkelingen rondom het 

Samenwerkingsverband Waterland.  

• Overleg met de Commissie van Toezicht en MR over onder andere de 

financiën en het vertrouwenspersoon. 

• Personeelsbeleid, o.a. formatieplan en scholing, de sollicitatieprocedure 

onderbouw voor vervanging Willy-Anna (Anna), ICT-er (Nico) en voor een 
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vervangende leerkracht n.a.v. zwangerschapsverlof Sanne. LB-functies. 

• Meerjarig onderhoudsplan voor het schoolgebouw: Inventarisatie van de 

toekomstige kosten op gebied van huisvesting, de inrichting, inventaris en 

energieverbruik: We hebben nieuw meubilair aangeschaft (kasten, meubilair 

personeelskamer en voor de kamer van de directeur). We hebben de 

verwarmingsketel vervangen, schilderwerk buiten (goten)gedaan en nieuwe 

schutting geplaatst. We hebben een bureau ingeschakeld om het 

meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de komende jaren op te stellen. 

• De bestuurssamenstelling, herverdeling van de bestuursfuncties naar 

aanleiding van het uittreden van Nicole en Matthias.  

• De herinrichting van de betaalprocedure (4 ogen principe) 

• Werving nieuw vertrouwenspersoon en functieoverzicht voor zowel intern als 

extern vertrouwenspersoon opgesteld. 

• Uitslag ouderenquête. 

• Schoolplan voor de periode 2017-2021.  

• Voorbereiding O&T Cafés en (mini) ALV’s.  

• ICT beleid — ICT commissie.  

• Nieuw leerling-volg systeem (Parnassys) 

• Nieuwe website, met name voor toekomstige ouders. 

• Overleg gemeente m.b.t. de huisvesting.  

• Maatregelen m.b.t. de werkdruk verlaging van het Team. 

 

Daarnaast heeft het voltallige bestuur een avond een cursus “Schoolbesturen” 

gevolgd, gegeven door Edward Moolenburgh, directeur van de vereniging voor 

Bijzondere Scholen (VBS). Deze cursus was bedoeld als begin van een 

professionaliseringsslag die wij binnen het bestuur willen maken. Tijdens de cursus zijn 

onder andere de volgende punten aan de orde geweest: 

• Wat zijn de bestuurlijke verantwoordelijkheden van ons bestuur? 

• Wat zijn de bestuurlijke domeinen? 

• Hoe staat het bestuur in relatie tot intern toezicht/directeur/MR? 

• Op welke manier bestuur je? 

• Visie van het bestuur, referentiekader en normen 

 

ICT 
Het bestuur kijkt positief terug op de implementatie van tablets ter ondersteuning van 

rekenonderwijs en taalonderwijs. Vooral het rekenen is een succes. Leerlingen krijgen 

oefeningen aangeboden afhankelijk van hun niveau en krijgen direct terugkoppeling 

van resultaten. Leerkrachten krijgen sneller en beter inzicht in de voortgang van het 

leren.  

Ook is de implementatie van Pernassys een succes gebleken. Het maakt 

communicatie met ouders makkelijker en ondersteunt goed in het vastleggen van de 

leerresultaten in het leerlingvolgsysteem. 

Tenslotte zijn aanpassingen gedaan in het draadloos internet, zijn digiborden 

aangeschaft voor de twee onderbouwlokalen en de gemeenschapsruimte. 

Voor komend jaar wordt gekeken naar de server, cloud en bestuursingssysteem, 

vernieuwing van de digiborden van de middenbouw en bovenbouw, laptops of PCs 

in de lokalen, tablets en onderwijskundige ondersteuning via leermethoden. Wij zijn 

onze ondersteuner op ICT gebied, Nico, en de ICT commissie zeer dankbaar voor de 

ondersteuning, expertise en hulp. 

 

Huisvesting 
Het bestuur heeft zich afgelopen jaar gericht op een aantal onderwerpen inzake 

huisvesting.  

 

Integraal huisvestingsplan gemeente Edam-Volendam 2018-2033 

Gemeente Edam-Volendam heeft het initiatief opgepakt om in gezamenlijkheid met 
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de besturen van de verschillende onderwijsinstellingen in de gemeente te komen tot 

een integraal huisvestingsplan. Hiervoor zijn drie bijeenkomsten geweest met de 

verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente en vertegenwoordigers van de 

schoolbesturen. Tijdens het ontwikkelproces wordt in samenwerking met de 

schoolbesturen getracht de onderwijsvisies en gezamenlijk ambities te vertalen naar 

een visie op onderwijshuisvesting. In dit document worden de kaders uiteengezet 

binnen een viertal basisthema’s: 

1. De functionaliteit van gebouwen: Samenwerking instanties, (integrale) 

kindcentra, flexibiliteit, leegstand, naschoolse activiteiten 

2. Gezonde locaties: Clustering voorzieningen, ligging t.o.v. andere 

maatschappelijke voorzieningen 

3. Kwaliteit schoolgebouwen: Duurzaamheid, NEN-normen, uitstraling, veiligheid 

4. Financiën onderwijshuisvesting: Ophoging normbedragen, cofinanciering 

Het IHP wordt structureel per vier jaar bijgesteld en - indien nodig - zal eerdere 

aanpassing plaatsvinden wanneer ingrijpende ontwikkelingen zich voor doen. 

 

Meerjarenonderhoudsplan, binnenklimaat en functionaliteit 

Het bestuur heeft een bureau gevraagd advies uit te brengen over de te 

verwachten uitgaven voor grootonderhoud, de kwaliteit van het binnenklimaat en 

de functionaliteit van het schoolgebouw. Gemeente Edam-Volendam is bereid een 

deel van de kosten van het advies te vergoeden. Dit hangt samen met het integraal 

huisvestingsplan, waar het advies ook voor gebruikt kan worden. Het 

meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geeft inzicht in het te plegen onderhoud, de 

prioriteit, een inschatting van de uitgaven.  

Het bestuur vindt het belangrijk dat de school een gezond binnenklimaat heeft. 

Binnen de beperkingen van een relatief oud gebouw zal worden gekeken op welke 

wijze het binnenklimaat kan worden verbeterd en op welke wijze hier rekening 

houdend met duurzaamheid invulling aan kan worden gegeven. 

Tenslotte wordt gekeken naar de functionaliteit van ons schoolgebouw. Het bestuur 

heeft een aantal wensen om het huidige schoolgebouw aan te passen en daarmee 

de functionaliteit en dienstbaarheid aan de onderwijsvisie van onze school te 

verbeteren. Hierbij wordt gedacht aan een extra lokaal voor de bovenbouw, werk- 

en spreekkamers en vergroting van de gemeenschapsruimte. Het bestuur laat 

alternatieven uitwerken en doorrekenen om deze vervolgens aan de gemeente voor 

te leggen. 

 

Investeringen in inventaris en noodzakelijk onderhoud 

Naast de plannen zoals hierboven genoemd, is het belangrijk dat de school op de 

korte termijn leefbaar blijft. Daarom heeft het bestuur besloten om afgelopen en 

komend schooljaar een aantal noodzakelijke investeringen in inventaris en 

onderhoud te doen: investeringen in ICT (digiborden, infrastructuur, cloud, server, 

laptops, tabets), meubilair, schutting en bankjes, nieuwe CV ketel en 

buitenverlichting. 

 

Algemene ledenvergadering en O&T café 
De leden van de vereniging De Nieuwe School zijn tevens intern toezichthouder op 

het functioneren van het bestuur van de school. De Nieuwe School hecht een grote 

waarde aan een actieve groep ouders die onder andere middels de Algemene 

Ledenvergadering inspraak kunnen hebben op het beleid van de school. 

Om dit te faciliteren, organiseert de school een aantal keer er jaar een Algemene 

Ledenvergadering (ALV), eventueel gecombineerd met het O&T Café. 

Het Ouder & Team Café (O&T café) is een avond waarbij Ouders en Team 

gezamenlijk geïnformeerd worden, ervaringen uitwisselen op een onderwerp wat het 

onderwijs op onze school speelt. Met elkaar van gedachte wisselen en in gesprek 

gaan is hierbij een belangrijk onderdeel. 

Afgelopen schooljaar zijn er in dit kader de volgende bijeenkomsten geweest 
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ALV 15 juni 2017 
De ALV van 15 juni 2017 stond in het teken van de bespreking van het jaarverslag:  

 

Joost geeft toelichting over het Bestuurlijk-jaarverslag: formatie personeel, wachtlijst 

procedure, IB-overleg, Financiën, ICT, Huisvesting, Onderwijsplan 2017-2021, 

Samenstelling bestuur.  

Bespreking onderwijskundig jaarverslag: Felix geeft toelichting op het onderwijskundig 

jaarverslag met aandacht voor de volgende punten: 

• Kwaliteitszorg 

• Leerlingzorg 

• Resultaten 

• Inhoud onderwijs (veilig leren lezen en uitbreiding computerprogramma’s om dit 

te ondersteunen 

• Engels nieuwe methode 

• Muziek: we doen mee met een 3-jarig muziek project met Joep 

• Theo Vries Cultuurfonds (dansen en fotografie) 

• Snappet: uitbreiding groep 4 t/m 8 

• Verslagboek 

 

Felix geeft aan dat hij graag hoge kwaliteit van onderwijs wil. Hoe kunnen we dat 

meten? Cito uitslagen: we zitten heel gemiddeld in de marge van vergelijkbare 

scholen. Groep 8 Cito advies is ook conform het advies van de school.  

• Vacature vervanging Willy-Anna, extra instructie MB & BB (+ ondersteuning ICT):  

• Aantal kinderen: De puzzel van de formatie en de Tussenbouw. Die is ooit 

ontstaan door een “bubbel” van extra kinderen. Het team heeft gepuzzeld en 

het past om weer door te gaan met 3 MB-groepen en 2 groepen OB en BB..  

• Snappet geeft mogelijkheden om kinderen op eigen niveau te laten werken. 

• Nieuw administratie-programma: dossiers van alle kinderen: ParnasSys.  

• Nieuwe Topografie methode 

• Onderbouw: Gaat aan de slag met een uitdagende leeromgeving 

• Uitslag enquête. 

• Financiën:  

o Toelichting en termijn verlenging vragen voor financieel jaarverslag 

boekjaar 2016 

o Goedkeuring financieel verslag 2016 onder voorbehoud van de 

goedkeuring door de CvT. ALV gaat akkoord.  

o Toelichting en vaststelling begroting boekjaar 2017:  

• Voorstel verlengen bestuurstermijn Joost Waals (Penningmeester) – derde termijn 

(statutair staat 2 X een termijn, maar bij beperkte beschikbaarheid of zeer goede 

geschiktheid mag de ALV een verlenging geven).  

• Felix vertelt dat op 27 juni het onderwijs gaat staken.  

 

Mini-ALV en O&T Café 28 maart 2017 
In de mini-ALV voorafgaand aan het O&T Café werd afscheid genomen van Tanja 

Salden als voorzitter van het bestuur, Henk Pottinga heeft de voorzittersrol 

overgenomen. 

 

Veel dank gaat uit naar de wijze waarop Tanja de afgelopen vijf jaar deze functie 

heeft vervuld. Ook hebben we twee nieuwe bestuursleden verwelkomd. Nicole 

Thijssen en Matthias Tissingh. Er hebben zich ook twee nieuwe leden voor de 

Commissie van Toezicht gemeld: Sacha Pistora en Gerrit Spekman. Tenslotte heeft 

Joost Waals de cijfers over 2016 toegelicht, alsmede de begroting voor 2017. 

 

Onze vertrouwenspersoon Tjeerd Attema was ook aanwezig tijdens deze 

vergadering. Tjeerd is al geruime tijd vertrouwenspersoon. Hij kent de school goed, 
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onder andere als voormalig voorzitter. Tjeerd is voorlopig nog onze 

vertrouwenspersoon maar heeft aangegeven dat het goed is als we een vervanger 

voor hem te vinden. Onze dank gaat uit naar de lange tijd dat Tjeerd onze 

vertrouwenspersoon is geweest. 

!

Het O&T Café ging over muziekonderwijs. Marlijn 

Janson gaf een presentatie over het effect van 

muziekonderwijs op de ontwikkeling van kinderen. 

Muziek maakt slim! Muziek maken is leuk en bovendien 

hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat 

het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie 

en de sociale vaardigheden van kinderen. 

Door zelf muziek te maken wordt het analytisch denken sterkt verbeterd. Het 

gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals 

de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever 

zelfbeeld. 

Daarna lieten Brigitte en Francis zien en vooral horen welke oefeningen de kinderen 

in de Middenbouw doen met muziek. 

!

Mini ALV O&T Café 14 november 2017 
De volgende punten zijn tijdens de mini ALV besproken: de  begroting van 2018, 

Meerjaren onderhoudsplan voor het gebouw, de werving voor een nieuw  

vertrouwenspersoon en de HRM handboekcheck van de Vereniging voor Bijzondere 

Scholen. Tijdens de rondvraag kwam de zwemles aan de orde en hebben André en 

Francis toelichting gegeven op de gymlessen, zoals die worden gegeven op de 

Nieuwe School.   

 

Tijdens het O&T café gaf Felix een mooie presentatie over het jenaplanonderwijs en 

hoe de jenaplanprincipes in het onderwijs op de Nieuwe School terug te vinden zijn. 

Als school bereid je de kinderen voor op een toekomst die nog onbekend is. Het doel 

van de Nieuwe School is kinderen opvoeden tot zelfbewuste, verantwoordelijke en 

actieve medeburgers. Het uitgangspunt hierbij zijn de basisbehoeften van kinderen:  

beweging, samen, zelfstandigheid en leiding. Hierbij is aandacht voor de opvoeding 

en totale ontwikkeling van kinderen. Felix liet zien hoe dit terug komt in het dagelijkse 

onderwijsprogramma. Volgens het Jenaplan, leer je niet alleen, maar samen: 

kinderen, leerkrachten & ouders. We mogen dan ook trots zijn op het pedagogisch 

klimaat  van onze school: de stamgroepen, de aandacht voor de totale 

ontwikkeling, creativiteit en cultuur, het gesprek, spel, werk en viering, de projecten 

en thema's en de nieuwe methodes voor aanvankelijk lezen, schrijven, Engels en 

topografie. 

 

Mini ALV en O&T Café 26 maart 2018 
Tijdens de ALV 2018 heeft Joost Waals een toelichting gegeven op welke posten het 

bestuur wilt afwijken van de begroting van 2018. Het wordt het jaar van de uitgaven; 

een nieuwe CV, een nieuwe schutting, bankjes, meubilair, en (nog meer) 

investeringen in ICT (digiborden, infrastructuur, cloud, server, laptops, tabets). De 

herziende begroting sluit op een saldo baten & lasten van euro 101.900 negatief. Het 

in de afgelopen jaar opgebouwde positieve saldo wordt gebruikt ter financiering. 

Verder is gesproken over het meerjarenonderhoudplan, het binnenmilieu en de 

functionaliteit van het gebouw. Een bureau is ingeschakeld om het bestuur hierover 

te adviseren. 

 

Vervolgens heeft het bestuur de aangepaste bestuurssamenstelling toegelicht. 

Wegens verschillende redenen hebben Matthias Tissingh en Nicole Thijssens besloten 

niet langer zitting te nemen in het bestuur. Het zittend bestuur heeft geen vacatures 

uitgeschreven voor een nieuw lid aangezien zij op dit moment bezig zijn met een 
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evaluatie van het bestuur statuut. 

Tijdens de ALV kwamen de thema’s als zorg en interne begeleiding, 

gebouwonderhoud en ICT ook voorbij.  

Tevens is gesproken over de maatregelen ter verlaging van de werkdruk. OCW heeft 

hiervoor een structurele bijdrage beschikbaar gesteld. Felix gaat in overleg met het 

team over mogelijke maatregelen. Zodra deze maatregelen helder zijn worden 

deze voorgelegd aan de MR voor instemming. In het jaarverslag 2018 zal het bestuur 

hier verslag over doen.  

 

Tijdens het O&T Café was het woord aan Nathalie Korsman, een 

spreekster via Bureau Jeugd en Media. Zij heeft ons met een 

fijne dosis humor meegenomen in de wereld van, met name 

digitale, media. Ze heeft de kansen en zorgen van media bij 

opgroeiende kinderen toegelicht, deels vanuit haar visie, deels 

ondersteund door onderzoek. Er was veel interactie. 

In een notendop: Hele kleine kinderen hebben nog geen baat 

bij digitale media. Vanaf 6 jaar kan een kind baat hebben bij 

digitale media. Maar SAMEN met ouders. Houdt interactie met 

je kind over de media, kijk mee, speel zelf ook spelletjes mee, 

zodat je grip houdt op wat je kind ervaart. Maak afspraken over 

gebruik media. Vanaf 10 jaar kan het iets minder samen, maar 

interactie en afspraken zijn nog steeds heel belangrijk! Het helpt 

als je dit vanaf jonge leeftijd met de kinderen hebt gedaan. 

Advies schermtijd wisselt per leeftijd, maar varieert voor de 

kinderen bij ons op school van 1 tot 2 uur per dag.  Kinderen 

moeten dus veel buiten zijn om ver te kunnen kijken. Oogartsen 

luiden de noodklok.  

Tijdens deze avond kwam naar voren dat ouders vooral worstelen met de 

opvoedkundige kant rond dit thema. Vragen als “Hoe om te gaan met die continue 

strijd over schermtijd?”, “Wat zijn reële afspraken?”, “Hoe om te gaan met schermtijd 

als scholen ook schermen gebruiken?” En met name “We hebben er allemaal last 

van, hoe kunnen we dit dan met z’n allen aanpakken?”  Het blijkt dus in veel 

gevallen neer te komen op opvoeding.  

Wellicht een thema voor een volgend O&T Café.  

 

Contact met de MR 
De voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur onderhouden de 

contacten met de medezeggenschapsraad. De agenda's en notulen van de 

bestuursvergaderingen worden ter informatie aan de MR verstuurd. Aan het begin 

van het schooljaar zijn de voorzitter en secretaris aanwezig geweest bij een MR 

vergadering om de belangrijkste aandachtspunten door te spreken. Daarnaast heeft 

de penningmeester een toelichting op de begroting en de jaarrekening gegeven. 

Stukken worden ter advies of ter instemming voorgelegd aan MR. 

 

Contact met de Commissie van Toezicht 
De voorzitter, secretaris en penningmeester hebben namens het bestuur drie keer 

overleg gehad met de Commissie van Toezicht. Tijdens deze vergaderingen zijn de 

financiën aan de orde gekomen, alsmede de plannen voor IT in het onderwijs, 

huisvesting en de taakopvatting van de commissie. De commissie bestaat uit 

Miranda Palthe, Sacha Pistora en Gerrit Spekman. 

 

Personeel 
Op de nieuwe school werken 16 mensen, waaronder 12 leerkrachten, 

onderwijsassistent Marja, directeur Felix, conciërge Henk en IT-ondersteuner Nico. 

Brigitte combineert de taak van intern begeleidster met de functie van leerkracht. 
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Vanaf augustus 2017 is Anna bij ons in dienst gekomen als leerkracht in de 

onderbouw. Ook Nico is toen in dienst gekomen om ons te ondersteunen bij de vele 

verbeterplannen en initiatieven die er lagen op gebied van ICT en 

gebouwonderhoud. Het jaar van de investeringen!  

Daarnaast zijn er in de loop van het schooljaar nog twee nieuwe gezichten 

bijgekomen i.v.m. formatieverschuivingen en zwangerschapsverlof van leerkracht 

Sanne. We prijzen onszelf gelukkig dat het ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is 

gelukt om leerkrachten Marije Leuning en Florien van der Pol aan te stellen.  

Tot slot een hoog ziekteverzuim dit jaar, door een heftig griepseizoen en onverwachte 

operaties, met een hoge piek in de wintermaanden. We zijn heel trots op ons team, 

wat er met elkaar voor gezorgd heeft dat de kinderen geen enkele dag thuis hoefde 

te blijven als gevolg van het hoge ziekteverzuim! 

 

Het bestuur heeft afgelopen jaar meerdere malen overleg gevoerd met de directeur 

en het team over de stakingsacties die door de vakbond zijn georganiseerd. Het 

team heeft aan de stakingsacties meegedaan. Dit betekent dat afgelopen 

schooljaar het werk twee keer een dag is neergelegd. Het bestuur heeft deze acties 

en de doelstellingen van de acties uitgebreid besproken en unaniem ondersteund. 

Hierbij heeft het bestuur wel aangegeven het stakingsmiddel als uiterste maatregel te 

zien en in de toekomst terughoudend te zijn in het ondersteunen van stakingen dan 

wel om te zoeken naar alternatieve acties om te komen tot betere 

arbeidsvoorwaarden voor personeel in het primair onderwijs. Het salaris van het 

personeel is doorbetaald.  

Met de nieuwe CAO en de maatregelen voor werkdrukverlaging meent het bestuur 

nu weer een goede set aan arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden voor het 

personeel. Wel blijft een zorg van het bestuur om op termijn voldoende nieuw talent 

te kunnen aantrekken en op korte termijn voor voldoende invalkrachten te kunnen 

zorgen bij tijdelijke uitval van huidig personeel.  

 

Theo Vries Cultuurfonds 
Bij het project Communicatie is iemand van Artiance ingehuurd voor dansen. Bij het 

project Samenleven is iemand van Artiance ingeschakeld voor beeldend werken en 

fotografie. Deze activiteiten waren voor de hele school. Alleen voor de onder- en 

middenbouw was de voorstelling Het Spookje van Koekla. 

 

Door het grote succes van de dansactiviteiten en het gebrek aan 

dansvaardigheden in ons team heeft het team besloten om ieder jaar een 

dansactiviteit uit te laten voeren en te bekostigen uit het Fonds. 

 

Het team is erg positief over het Theo Vries Cultuurfonds. Het initiatief biedt de 

mogelijkheid meer culturele activiteiten voor de leerlingen te organiseren. 
 

Tenslotte 
Veel scholen, zeker ook de kleine ‘éénpitters’ zoals De Nieuwe School, hebben al 

besloten het besturen van hun school uit te besteden aan een grotere of externe 

organisatie. Tot nu toe heeft De Nieuwe School daar nog niet voor gekozen. Het 

bestuur, de directie en het team ervaren de huidige bestuursvorm als een rijkdom, 

omdat de meeste lijnen kort en persoonlijk zijn (hoewel dit af en toe ook lastig kan 

zijn). Wij geloven dat onze school mede daardoor dynamisch en alert kan zijn. Het 

blijft wel belangrijk dat we de ‘keuze’ voor de gewenste bestuursvorm als ouders 

samen maken. Want zonder de bereidheid van ouders zal er geen bestuur zijn dat uit 

ouders bestaat! 
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We danken Felix en het team voor hun inzet afgelopen jaar. Ook dank aan alle 

(groot) ouders en vrijwilligers die hebben meegeholpen. 

 

Wij roepen jullie op om op 28 juni naar de ALV te komen en je stem te laten horen! 

 

Het bestuur van de Nieuwe School: 

 

Karin Dokman, personeelszaken 

Henk Pottinga, voorzitter 

Magteld Roos, secretaris 

Eva Rutsen, communicatie & onderwijs 

Joost Waals, penningmeester  
 

Participizza  Bestuursuitje 
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Verslag van de Commissie van Toezicht 
 
De Commissie van Toezicht bestaat uit drie leden, Miranda Palthe, Sascha Pistora en 

Gerrit Spekman. De commissie komt drie keer per jaar bijeen, voorafgaand aan een 

bestuursvergadering en heeft dan overleg met de voorzitter, secretaris en/of 

penningmeester. Zaken die afgelopen jaar aan de orde zijn geweest zijn o.a. de 

besluitvorming rondom de stakingen, de zorgactiviteiten en de mogelijkheden om 

hier extra op in te zetten, de resultaten uit de Cito toetsen en het plan van het team 

om een nieuwe spellingsmethode te implementeren, het meerjarenonderhoudsplan 

en het onderzoek naar de functionaliteiten van het schoolgebouw, de voorgenomen 

investeringen in ICT en huisvesting, de (tussentijdse) cijfers over 2017 en de begroting 

voor 2018.  

 

De Nieuwe School is een vereniging en alle ouders zijn lid van deze vereniging en 

houden gemeenschappelijk, middels de Algemene Ledenvergadering (ALV), 

toezicht op het bestuur van de Nieuwe School. Met andere woorden, het toezicht op 

het bestuur ligt bij de leden. Omdat het praktisch gezien moeilijk is om met alle leden 

goed toezicht uit te oefenen, is er een Commissie van Toezicht, een soort 

“verlengstuk “ van de ALV die een aantal keren samen zit met het Bestuur en de MR 

om zo concreet invulling aan het toezicht te geven.  

 

Wat doet de Commissie van Toezicht? 

• Op de ALV en mini ALV’s doet de Commissie van Toezicht verslag van hoe zij 

toezicht houdt op het beleid van het bestuur en wat zij daartoe heeft 

ondernomen. 

• De Commissie van Toezicht  overlegt minimaal 3x per jaar met het bestuur over 

het beleid van de school. 

• De Commissie van Toezicht ontvangt alle notulen van de bestuursvergaderingen 

en blijft op deze manier goed op de hoogte van wat er speelt met betrekking tot 

het besturen van de school 

• De Commissie van Toezicht houdt toezicht aan de hand van een opgesteld 

Toezichtskader waarin de onderwerpen waarop toezicht wordt gehouden 
concreet staan aangegeven. De code goed bestuur vormt hiervoor de leidraad. 
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Verslag van de medezeggenschapsraad 
 

De MR bestond dit jaar uit Ylonka Pauw en Marianna Beets, anemsn de 

ouders en Hilde Ruiter en Francis Huibers, namens het team. 

 

Er is dit jaar gesproken over: 

 

Januari:  

- Een commissie om feesten te organiseren. 

- Skoolunited app, een aparte icoon hiervoor. 

- Voorbereidingen op de verkiezingen van nieuwe MR-leden. 

- Uitleg over de schoolfotograaf, groepsfoto's en portretfoto's. 

 

Maart: 

- Nieuwe vorm van inschrijven, niet op 2 momenten, maar op 4. 

- Voorstellen nieuwe MR-leden: Ylonka en Marianna. 

 

April: 

- Ouderhulp. 

- Inschrijven op school. 

- Opzet voorstellen nieuwe MR-leden. 

 

Juni: 

- Vakantierooster, jaarplanning, formatieplan, jaarkalender. 

- Financieel verslag en begroting bestuur. 

- Schoolzwemmen. 

- Landelijke staking, school 1ste uur dicht. 

- Juridische hulpverlening. 

 

Oktober:  

- Vrijwilligerswerk. 

- Schoolzwemmen. 

- Juridische hulpverlening. 

- Verslagboek en gesprekken. 

 

November: 

- Profielschets vertrouwenspersoon. 

- LB- functie. 

- ParnasSys. 

- Landelijke staking. 

- Aangepast MR-reglement. 

 

Het was wederom een zinvol jaar. 
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Commissieverslagen 
 

Verslag ICT werkgroep 
De ICT commissie ondersteunt het bestuur en de directeur met het uiteenzetten van 

het ICT beleid en de in te zetten middelen. Deze commissie heeft een aantal 

bijeenkomsten per jaar, de directeur of één van de bestuursleden is hier doorgaans 

bij aanwezig. 

 

In 2017 heeft de commissie zich voornamelijk gericht op het verder optimaliseren 

van de ouder communicatie applicatie, SchoolsUnited. Deze applicatie wordt 

gebruikt voor communicatie tussen de school en de ouders. Einde 2017 is uit een 

evaluatie voortgekomen dat de toepassing niet voldoet aan de verwachtingen, het 

gebruik te bewerkelijk is voor de docenten en de ondersteuning vanuit de 

leverancier ondermaats is. Op basis hiervan is geadviseerd een ander software-

pakket te gaan selecteren en in gebruik te gaan nemen. Na een presentatie van 

ParnasSys aan het docententeam, is besloten dit pakket onder andere als vervanger 

voor SchoolsUnited te gaan gebruiken. Dit is kort hierna in gebruik genomen. 

 

Er is tevens een ICT-beheerder aangesteld voor ondersteuning van de werkplekken. 

Dit heeft een opeenstapeling van werk opgeleverd door achterstallig onderhoud op 

de ICT omgeving. Omdat deze ook niet meer toekomst vast bleek te zijn, is het advies 

opgevolgd om een aanbesteding uit te zetten naar meerdere partijen voor 

vernieuwing en het beheer van de ICT omgeving door één van deze partijen. Dit 

traject is nog niet afgerond. 
 

 

Werkgroep Activiteiten 
De Werkgroep Activiteiten heeft dit schooljaar voor het eerst meegeholpen bij het 

organiseren van de verschillende activiteiten binnen school. Dit kon bijvoorbeeld 

betekenen dat er werd meegedacht over de invulling van een feestdag of festiviteit, 

maar ook praktisch van aard zijn, zoals meehelpen met versieren en het verlenen van 

assistentie.  

Een van de plannen van de commissie was de invulling van de jaaropening. Dit werd 

direct na de kerstvakantie gevierd met een toast op het nieuwe jaar en het 

uitwisselen van nieuwjaarswensen. Alle kinderen kregen een ster waar ze een mooie 

wens voor 2018 op mochten schrijven. De sterren werden vervolgens weer uitgedeeld 

en in de klaslokalen opgehangen.  

Een ander groot succes was de keuzecursus die in februari georganiseerd werd. 

Ouders gaven aan beide bovenbouwgroepen twee vrijdagen een ‘cursus’ vanuit 

hun eigen vakgebied of hobby, van houtbewerking tot kungfu.  

De paasviering viel dit jaar binnen het thema ‘Mijn leven’. De hal werd versierd met 

vogelnesten, gemaakt van takken waar de kinderen eieren met hun kinderfoto’s in 

konden hangen.  

Daarnaast was de commissie actief bij de Koningsspelen en in de begeleiding van 

de organisatie van de sportdag.  

Voor het nieuwe schooljaar hoopt de activiteitencommissie weer te kunnen helpen 

bij de ondersteuning van activiteiten en het ontwikkelen van vernieuwende 

initiatieven. Tevens staat het opstellen van een draaiboek op de agenda om alle 

activiteiten binnen het schooljaar zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 
 

Werkgroep Verkeer 
De verkeerswerkgroep bestaat uit ouders en teamleden van de drie basisscholen uit 

Edam. Een aantal keer per jaar komt deze groep samen om actuele 

verkeersproblematiek te bespreken en om daarnaast voorbereidingen te treffen voor 

geplande acties rondom de scholen. 
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Nadat Rik Duyvendak vorig jaar te kennen had gegeven dat hij zich niet langer 

beschikbaar stelde als vertegenwoordiger namens de Nieuwe School is Fred van 

Riesen in zijn plaats aangetreden. Hierdoor bestond het team begin dit jaar uit Tony 

van Wieringen, Sanne Sinselmeijer en Fred van Riesen. 

Halverwege het jaar heeft Hilde het stokje overgenomen van Sanne vanwege haar 

zwangerschap en inmiddels is er ook een opvolger voor Tony gevonden in de 

persoon van Marten Schoute.  Marten zal m.i.v. het nieuwe schooljaar Tony 

vervangen. 

 

De verkeerscommissie heeft zich gedurende het jaar bezig gehouden met de 

fiets(verlichting)controle in de maand november, het dodehoekproject voor de 

kinderen uit groep 3, 4 en 5 in maart en aansluitend ook een opfriscursus m.b.t. de 

dodehoek voor groep 7 in de maand april. Tijdens de fiets(verlichtings)controle wordt 

bekeken of de fietsen van de leerlingen klaar zijn voor de donkeren dagen. Werkt de 

verlichting naar behoren en heeft de fiets voldoende zichtpunten (reflectoren) voor 

medeweggebruikers. Daarnaast vindt er ook gelijk controle plaats naar de algehele 

staat van de fiets. 

 

Zoals gebruikelijk heeft ook het praktisch en theoretisch verkeersexamen weer 

plaatsgevonden voor groep 7. Dit was een groot succes, alle kinderen van alle drie 

de scholen hebben dit examen met goed gevolg afgelegd. Tijdens deze acties 

wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de diensten en van ondersteunend 

materiaal van School Begeleidingsdienst Zaanstreek/Waterland. Zij begeleiden de 

verkeersexamens in de gehele regio. 

 

Heeft u vragen/opmerkingen m.b.t. gevaarlijke verkeerssituaties of ideeën voor 

eventuele acties, neem dan contact met ons op. 

 

De verkeerscommissie is bereikbaar via: 

Marten Schoute: 06-52325753 of martenschoute@hotmail.com 

Fred van Riesen: 06-12233923 of f.van.riesen@kpnmail.nl 

Tuincommissie 
Afgelopen jaar is de tuin op het schoolplein flink onder handen genomen. De tuin is 

schoongemaakt en op nieuw beplant. Ook is de schutting vervangen en zijn er 

nieuwe bankjes gekomen. Maar er zijn ook nog wensen, de bestrating vertoont 

onregelmatigheden en de schilderingen aan de achtermuur worden vervangen 

door nieuwe schilderingen. Ook wordt de buis geschilderd. We willen de 

tuincommissie hartelijk danken voor hun enthousiasme en inzet. Het resultaat is er 

naar! 
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Onderwijskundig Jaarverslag 2017 

Het schrijven van een jaarverslag is voor een school onlogisch. Dit jaarverslag heeft 

betrekking op het kalenderjaar 2017, terwijl het in het jaar- en schoolplan over een 

schooljaar gaat, dus eigenlijk over een deel van schooljaar 2016 – 2017 en een deel 

van 2017 - 2018. Dat betekent dat zo’n jaarverslag het einde van het ene schooljaar 

en de start van het volgende schooljaar beslaat. En terwijl ik het jaarverslag schrijf, is 

het begin mei en loopt het schooljaar al weer naar het einde. 

In dit verslag probeer ik te beschrijven wat we gerealiseerd hebben in het ene 

schooljaar en ons voorgenomen hebben voor het volgende schooljaar. Het 

schoolplan voor 2017 – 2021 en het jaarplan 2017-2018, die beide op de website 

staan, zijn daarvoor de leidraad. 

Stamgroepen en de prognose 
Op 1 oktober 2017 had De Nieuwe School 166 kinderen. Dit aantal is bepalend voor 

de financiële vergoeding voor het komende schooljaar. Het leerlingenaantal is ten 

opzichte van de vorige teldatum (181) gedaald.  

Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?  

 

In het vorige jaar is het aannamebeleid aangepast: het schooljaar is nu verdeeld in 

vier periodes. In iedere periode worden vijf kinderen aangenomen. Wanneer een 

periode vol is, wordt het betreffende kind op de wachtlijst voor die periode gezet. 

Door kinderen zo in te schrijven in plaats van in een of twee periodes kunnen we de 

leeftijden van de kinderen en de instroom meer spreiden. 

Daardoor zijn er nu minder kinderen die voor 1 oktober ingeschreven staan dan in het 

jaar ervoor, toen het jaar verdeeld was in twee periodes. 

In het schooljaar 2017 – 2018 zijn we overgestapt op alleen maar driejarige 

stamgroepen. Dat betekent dat we nu met twee onderbouw-, drie midddenbouw- 

en twee bovenbouwgroepen werken. 

Door ons aannamebeleid streng te blijven hanteren, hopen we deze verdeling nog 

lang vol te kunnen houden. Het blijft een wens om een extra lokaal te betrekken om 

daar een derde bovenbouwgroep te huisvesten.  
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Hoe zijn de leerlingen verdeeld per leerjaar in 2017-2018?  

 

De prognose van het aantal basisschoolkinderen in Edam, waar 95% van onze 

kinderen vandaan komt, leert ons dat het aantal aanmeldingen gaat verminderen. 

Ook landelijk zien we die daling, maar in Edam zal de daling groter zijn dan het 

landelijk gemiddelde. Tot nu toe heeft De Nieuwe School nog geen last van krimp. 

Ook voor het komende schooljaar zijn er weer twintig vierjarige kinderen 

ingeschreven en circa acht kinderen voor de wachtlijst aangemeld. 

Kwaliteitszorg 
De kinderen op onze school zijn de burgers van straks. We leiden ze op voor 

beroepen die nu nog niet bestaan. Om ze voor te bereiden op een leven in een snel 

veranderende en internationale omgeving wil de school hen de tools aanreiken om 

zelfstandige medeburgers te worden die kunnen reflecteren op hun eigen handelen. 

De Nieuwe School beschouwt het als haar taak om kinderen mede voor te bereiden 

op een waardevolle toekomst in deze veranderende samenleving. 

Het doel van onze school sluit aan bij de jenaplangedachte, dat ieder kind uniek is 

en mag zijn. De missie van de school is dan ook: ‘De Nieuwe School begeleidt 

kinderen in hun ontwikkeling tot actieve, zelfverantwoordelijke medeburgers.’  

Dat betekent dat de school kinderen wil stimuleren om zo goed mogelijk, passend bij 

hun mogelijkheden, te presteren. Dat geldt voor de cognitieve vakken als rekenen, 

taal en lezen. En ook voor vaardigheden, die als ‘de zeven essenties’ omschreven 

staan, zoals ondernemen, plannen presenteren, reflecteren, samenwerken en 

communiceren. Deze vaardigheden komen in alle pedagogische situaties (gesprek, 

spel, werk en viering) voor. Tenslotte gaat het om de houding van kinderen. Wanneer 

kinderen zelfvertrouwen hebben, kunnen ze een eigen persoonlijkheid ontwikkelen.  

In ons onderwijs willen we de hele week afwisselend bezig zijn met hoofd, hart en 

handen, zodat kennis, vaardigheden en houding alle aan bod komen.    

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken maken we gebruik van de cyclus 

Plan-Do-Check-Act. Voor het werken met kinderen noemen we dat in onze school 

dat Handelingsgericht werken.  

Om ons onderwijs te analyseren en daarmee te ontwikkelen gebruiken we diverse 

middelen, zoals klassenbezoeken door de directeur en door de leerkrachten 

onderling, methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen (Cito), 
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gesprekken in het team over het niveau van de school, van de stamgroep, van de 

jaargroep en van een kind. 

Ook willen we ouders en kinderen betrekken bij het bewaken van de kwaliteit. 

Daarom organiseren we eens in de drie jaar een enquête voor kinderen en ouders. 

Alle teamleden hebben minstens eenmaal per jaar een functioneringsgesprek, 

waarin onder andere de behoefte aan en noodzaak van scholing ter sprake komt. 

 

Leerlingenzorg 
‘Ieder kind is uniek’ is het eerste basisprincipe van de jenaplanscholen. Dat betekent 

dat ieder kind zijn eigen kwaliteiten en talenten heeft, maar ook zijn eigen behoeften 

om tot leren te komen.  Else Petersen, de partner van Peter Petersen, de grondlegger 

van het jenaplan, noemde vier basisbehoeften: behoefte aan beweging, samenzijn, 

leiding en zelfstandigheid. In onze school proberen we in het ritmisch weekplan, in de 

werkvormen en bij het gebruik van materialen kinderen keuzemogelijkheden om zo 

optimaal mogelijk te kunnen presteren. 

Soms hebben kinderen speciale behoeften, waar we niet zo gemakkelijk 

achterkomen. Wanneer een kind mindere resultaten behaalt,  zich niet  prettig voelt 

of zich niet betrokken voelt bij het schoolwerk, gaan we kijken wat het kind  nodig 

heeft om weer tot verdere ontwikkeling te komen. 

De groepsleiders gaan eerst met het kind zelf in gesprek. Daarna worden in overleg 

met de intern begeleider de ouders uitgenodigd om de bevindingen en eventuele 

zorgen te delen en vervolgstappen te bepalen.  

Bij ons op school kunnen we een beroep doen op een groot aantal specialisten: 

• Brigitte Lang is onze inteme begeleider.  

Naast dat er een beroep op haar gedaan kan worden, bespreekt zij op 

gezette tijden, bijvoorbeeld na het maken van de Cito-toetsen, alle kinderen 

met de groepsleider. Wanneer het nodig is, kan zij ook een beroep doen op 

externe partijen, zoals 

o Het samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland(SWV)  

Door het Samenwerkingsverband zijn dit schooljaar drie zogenaamde 

arrangementen toegekend om kinderen extra ondersteuning op 

school te kunnen bieden. Deze zijn uitgevoerd door Marja  

o de GGD,  

o Schoolmaatschappelijk Werk  

Iedere maand is de schoolmaatschappelijk werker bij ons op school 

aanwezig, bij wie ouders terecht kunnen met vragen over opvoeding  

of andere zorgen over kinderen, bijvoorbeeld rond echtscheiding, 

schulden en rouw. 

o Leerplichtambtenaar 

o diverse ambulante begeleiders, zoals Chruf van Kempen, ambulant 

begeleider vanuit het samenwerkingsverband en specialist op het 

gebied van lezen en dyslexie.  

Ook is er ambulante begeleiding vanuit REC 2 om een slechthorend 

kind  op school te kunnen begeleiden. 

o de leerlingbegeleider vanuit de Schoolbegeleidingsdienst (SBD), 

Martijn van Baarsen.  

De SBD wordt regelmatig ingeschakeld om onderzoeken te doen bij 

een kind. Ook zijn er regelmatig ondersteuningsteambijeenkomsten, 

waarin ouders, leerkracht(en), intern begeleider, de directeur en de 

SBD samen een zorgtraject bespreken.  

 

Resultaten 
Aan het eind van het schooljaar 2016 - 2017 verlieten 23 achtstejaars onze school. ln 

oktober 2016 hebben deze achtstejaars de NIO-toets gemaakt. Aan de hand van 

het leerlingvolgsysteem en de beschrijving van de kinderen heeft de groepsleider 

een voorlopig advies gegeven voor het vervolgonderwijs. Dit advies heeft een 
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doorslaggevende stem bij de toelating op een school voor voortgezet onderwijs. 

Scholen voor voorgezet onderwijs kunnen met behulp van de website van de 

Waterlandse Overstap en de code die ze van ouders krijgen inzicht krijgen in dit 

advies. 

Het rijk stelt een goedgekeurde eindtoets verplicht, maar de minister geeft tevens 

aan dat de score op de eindtoets ondergeschikt wordt gesteld aan het oordeel van 

de basisschool.  

Alleen als de uitslag aangeeft dat het kind hoger heeft gescoord dan het advies van 

de basisschool, gaat de basisschool in gesprek met de ouders en het kind, om 

eventueel een hoger advies te geven. Dat was dit schooljaar niet het geval. 

De gemiddelde score voor het afgelopen schooljaar was 535,5 dat binnen de 

marges van het gemiddelde van vergelijkbare scholen ligt. 

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?  

 
Nu het advies van de school steeds belangrijker wordt, is het goed om te zien dat de 

adviezen van De Nieuwe School in de afgelopen jaren overeenkomen met de 

scholen waar de kinderen nu zitten. 

Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2013-2014 en waar kwamen ze in 2016-2017 
terecht? * 

*   

Deze informatie is terug te vinden  op de website www. Scholenopdekaart.nl 
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Inhoud van het onderwijs 
In dit afgelopen schooljaar 2016 – 2017 hadden we een aantal aandachtspunten, 

waar we ons als team en als school verder in wilden ontwikkelen, waardoor de 

kwaliteit van het onderwijs verbetert: 

• Aanvankelijk lezen 

• Muziek 

• Nieuwe methode Engels 

• Wereldoriëntatie 

• Snappet 

• Verslagboek 

 

Na de evaluatie van het vorige schooljaar hebben we op grond van het Schoolplan 

2017 – 2021 het jaarplan voor 2017 – 2018 gemaakt. Op grond van de cyclus Plan-Do-

Check-Act wordt het plan steeds aangepast en uitgebreid. 

In het komende schooljaar zijn dit de aandachtspunten voor het onderwijskundige 

deel: 

• ICT 

o invoering Snappet voor groep 4 tot en met 8 

o vervanging apparatuur 

o gebruik maken van software van Veilig Leren Lezen 

• ParnasSys 

o gebruiken door alle leerkrachten als administratieprogramma 

o oriëntatie op communicatie met ouders 

o oriëntatie op het gebruik van ParnasSys als kindvolgsysteem 

• Muziek 

o muziek in de stamgroep 

o vergroten vaardigheden en kennis van leerkrachten 

o schrijven van een leerplan met doorgaande lijn 

• Spelling 

o doorgaande lijn in school 

o didactische aanpak 

o verhoging van de resultaten 

• Wereldoriëntatie 

o meer initiatief bij kinderen 

o onderzoeken door kinderen 

o in samenhang met culturele activiteiten 

• Een uitdagende en doelgerichte leeromgeving in de onderbouw 

o Oriëntatie op planning en verantwoording met behulp van Inzichtelijk 

• Nieuwe schrijfmethode Pennenstreken  

• Nieuwe methode voor topografie in de bovenbouw 

Voor een uitvoerigere beschrijving verwijs ik naar het jaarplan. 

 

Scholing 
Om het onderwijsjaarplan in het komende schooljaar te realiseren heeft het team 

studiedagen gepland en een scholingsplan gemaakt. 

Het volledige team vergadert eenmaal per maand. Daarnaast worden er dit jaar 

nog vier studiedagen gepland, waarbij het hele team aanwezig is. 

In het scholingsplan zijn scholingen opgenomen voor het hele team en voor 

individuele teamleden. 

Het hele team gaat aan de slag met het spellingonderwijs, het nieuwe 

administratieprogramma ParnasSys en met muziek; een deel van het team met 

Snappet. 

De onderbouw wordt geschoold in het gebruik van het planningsdocument en 

kindvolgsysteem ‘Inzichtelijk’. 
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Daarnaast volgen individuele teamleden scholingen die aan deze ontwikkelingen 

gerelateerd zijn, zoals studiedagen over ParnasSys en spelling. 

Ook volgen teamleden studiedagen om hun kennis en vaardigheden te vergroten, 

zoals een dag over creatief denken, hoogsensitieve kinderen, onderzoeken en 

ondernemend leren in wereldoriëntatie en BHV. 

 

Communicatie met ouders 
Aan het begin van het jaar is de school overgestapt van Basisschoolnet naar 

SchoolsUnited. Hoewel het in het begin goed leek te functioneren, hebben we in de 

loop van dit kalenderjaar besloten om te stoppen met SchoolsUnited. Via de mail en 

de school app ontvangen alle ouders de wekelijkse nieuwsbrief en pushnotes bij 

belangrijke, actuele aankondigingen. 

In het volgende kalenderjaar maakt het team gebruik van het 

administratieprogramma ParnasSys, waarbij het ook mogelijk is om individuele 

ouders, groepjes, een stamgroep en de hele schoolbevolking te mailen.  

In het schooljaar 2017 - 2018 is voor het eerst gebruik gemaakt van een jaarkalender 

waarop alle activiteiten van het schooljaar al gepland zijn. Alle ouders hebben deze 

aan het begin van het schooljaar ontvangen. 

Dit jaar zijn er door het team en het bestuur twee Ouder&Teamcafés georganiseerd: 

de eerste over de inhoud van ons onderwijs en de tweede over het gebruik van 

sociale media.  

 

In dit jaar is het team een bewuster beroep op ouders gaan doen. Door eerst te 

bepalen of de activiteit prioriteit voor het lesprogramma had, eventueel busvervoer 

te regelen, ouders vroegtijdig te informeren en persoonlijk te benaderen en te 

bedanken, kunnen we nu erg tevreden zijn over de betrokkenheid van veel ouders 

bij school.  

 

 

Felix Meijer 

juni 2018 
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Financieel verslag 

Staat van baten en lasten 2017 

Het exploitatiesaldo bedraagt € 123.646 (2016: € 53.169). 

Ten opzichte van de begroting zijn de rijksbijdragen € 

71.000 hoger, door het historisch hoog leerlingenaantal 

per 181 per 1 oktober 2016, de telling waarop deze 

bijdragen zijn gebaseerd. In totaal waren de totale 

baten € 77.000 hoger dan begroot. 

We hadden verwacht meer aan personeelslasten te 

besteden dan uiteindelijk is gebeurd op basis van de 

huidige formatie en de uitbreiding van ondersteuning. 

Dit geldt ook voor huisvesting en overige lasten. In totaal 

waren de bestedingen € 70.000 lager dan begroot. 

In totaal dus een exploitatiesaldo dat € 146.000 hoger 

was dan begroot. 

Financiële positie 31 december 2017 
Het eigen vermogen van De Nieuwe School bedraagt eind 2017: € 719.820 (2016: 

€ 596.174). 

Het eigen vermogen heeft twee functies: 

• De financieringsfunctie, waarbij het eigen vermogen dient als een vorm van 

zekerheid voor financiers van vreemd vermogen. Deze functie wordt uitgedrukt in 

de verhouding eigen vermogen t.o.v. het balanstotaal. Ultimo 2017 bedraagt 

deze ratio 87% (2016: 83%). Het ministerie van OCW hanteert een ondergrens voor 

solvabiliteit van 20%. 

• De bufferfunctie, waarbij het eigen vermogen een buffer vormt voor tegenvallers 

in de exploitatie. Deze functie wordt uitgedrukt in de verhouding eigen vermogen 

ten opzichte van de totale lasten. Ultimo 2017 bedraagt deze ratio 86% (2016: 

72%). 

Voor de Nieuwe School is vooral de bufferfunctie van belang. Als relatief kleine 

school (een zogenaamde één pitter) is de school kwetsbaar voor onverwachte 

tegenvallers die een grote impact kunnen hebben op de exploitatie en financiële 
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positie van de school. Daarom vindt het bestuur het noodzakelijk om een eigen 

vermogen aan te houden van ten minste 40% van de totale lasten. 

Het bestuur is van mening dat gegeven de beperkte omvang van de school een 

eigen vermogen nodig heeft om de te verwachten daling van de deelnemers in de 

komende jaren op te vangen, investeringen te kunnen doen in ICT en 

schoolmeubilair te kunnen vervangen. In 2018 is het jaar van de uitgaven gepland. 

Indicatoren financiële risicoanalyse 
De inspectie hanteert met ingang van 1 september 2013 nog slechts twee 

toezichtarrangementen in haar financiële toezicht: 

1. Basistoezicht: Het toezicht beperkt zich tot de jaarlijkse risicoanalyse aan de 

hand van de jaarcijfers; 

2. aangepast financieel continuïteitstoezicht: De financiële continuïteit van het 

onderwijs is binnen afzienbare termijn in het geding. De inspectie vraagt het 

bestuur een verbeterplan op te stellen en volgt de uitvoering daarvan met 

een intensiteit passend bij de ernst van de situatie. 

De indicatoren voor de jaarlijkse risicoanalyse zijn uitgebreid en aangescherpt. 

Hieronder een overzicht van de indicatoren en de score van onze school. Hieruit blijkt 

dat onze school op alle indicatoren ruimschoots positief scoort. 

Financiële bedrijfsvoering 
De financiële administratie wordt verzorgd door SKOV. Daarnaast houdt de directeur 

een eigen administratie bij. In de bestuursvergaderingen wordt de financiële stand 

van zaken besproken. Tijdens de mini ALV worden tussentijdse cijfers aan de leden 

gepresenteerd. De begroting wordt aan de leden ter goedkeuring voorgelegd 

tijdens de ALV. Indien nodig wordt een bijgestelde begroting ter goedkeuring 

voorgelegd. 

Treasury 
De Nieuwe School heeft de liquide middelen (ultimo 2017: € 746.014, ultimo 2016: 

€ 642.809) uitgezet op spaarrekeningen. De Nieuwe School voldoet aan de regeling 

beleggen en belenen van het ministerie van OCW. Het bestuur heeft een treasury 

statuut opgesteld dat in de ALV van juni 2014 is vastgesteld. Het statuut regelt hoe de 
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school omgaat met de liquide middelen en wie tot welk bedrag bevoegd is tot het 

doen van betalingen. De Nieuwe School heeft geen financiële instrumenten 

aanwezig voor de afdekking van prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico´s, noch 

bestaan er plannen deze in te stellen. Beleid is om de liquide middelen gespreid op 

spaarrekeningen van diverse banken te stallen. Helaas brengt de lage rentestand 

niet veel op, op dit moment. 

Ouderfonds 
Het ouderfonds is voor extra lasten en jaarlijks opnieuw te bepalen doeleinden, te 

weten: 

- busvervoer naar het zwembad, groep 3 en 4 à € 65 per kind per jaar 

- het schoolkamp, groep 3 tot en met 8 à € 80 per kind per jaar 

- de schoolreis, groep 1 en 2 à € 15 per kind per jaar. 

Deze kosten worden jaarlijks per leerling geïncasseerd in oktober van het betreffende 

schooljaar.  

Daarnaast wordt een vrijwillige ouderbijdrage betaald, afhankelijk van het 

belastbaar inkomen en het aantal kinderen per gezin. De bijdragen zijn identiek aan 

die van het afgelopen schooljaar. 

Belastbaar inkomen 1e kind 2e kind 3e kind 

Minder dan € 17.000 € 55 € 45 € 35 

€ 17.000 - € 31.000 € 75 € 60  € 50 

€ 31.000 en hoger € 105 € 85 € 70 

Afgelopen jaren is zijn de ouderbijdragen ongewijzigd gebleven en ook voor 2018-

2019 is het voorstel van het bestuur om de ouderbijdragen niet aan te passen. 

De ouderbijdrage wordt besteed aan zaken die de kinderen rechtstreeks ten goede 

komen zoals uitstapjes, excursies, een extra bijdrage voor het schoolkamp, de 

musical, het vieren van feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Een overzicht van de 

bestedingen over 2017 zijn hieronder opgenomen: 

Wet normering topinkomens (WNT) 
Sinds november 2012 geldt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector, hier na te noemen de WNT. Deze wet regelt de 

openbaarmaking van topinkomens in de genoemde sectoren en daaraan 

gekoppeld regels betreffende de hoogte van deze inkomens. De Nieuwe School valt 

onder de reikwijdte van de WNT. Het bestuur en de Commissie van Toezicht 

kwalificeren zich als ‘topfunctionaris’. Het bestuur en de Commissie van Toezicht 

krijgen geen beloning. Voor de specificatie wordt verwezen naar de jaarrekening. 
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Prestatiebox
Schoolbesturen ontvangen deze kabinetsperiode, naast de reguliere 

lumpsumbekostiging, ook een bedrag via de zogenoemde prestatiebox. Het budget 

in de prestatiebox is grotendeels afkomstig uit het regeerakkoord. Naast de middelen 

uit het regeerakkoord zijn twee bestaande budgetten toegevoegd aan de 

prestatiebox, te weten Cultuur en Taal en rekenen. Voorheen werd dit geld via een 

aparte regeling verstrekt. 

De jaarlijkse bijdrage uit de prestatiebox bedraagt voor 2017 € 26.170. Dit bedrag 

wordt ingezet om: 

- culturele activiteiten mogelijk te maken 

- onderwijsassistentie in te schakkelen 

- scholing van de leerkrachten te financieren 

- IB te versterken 

Deze maatregelen kosten meer dan de bijdrage uit de prestatiebox en worden ook 

vanuit de andere bijdragen gefinancierd. 

Continuïteitsparagraaf 
Met ingang van 2013 verlangt het ministerie een continuïteitsparagraaf in het 

jaarverslag waarin de ontwikkelingen van de financiën voor de komende drie jaar 

uiteen wordt gezet. Hieronder zijn de voornaamste kengetallen, te weten het aantal 

deelnemers/leerlingen en gemiddelde formatie in FTE toegelicht. Verder hebben wij 

de balans en de staat van baten en lasten weergegeven. 

In hoofdlijnen komt de doorkijk naar de toekomst er op neer dat het leerlingenaantal 

voor de bekostiging de komende jaren redelijk stabiel blijft ondanks de 

demografische ontwikkelingen in de gemeente die duiden op flink lagere 

leerlingenaantallen. De formatie blijft vrijwel gelijk, inclusief een onderwijsassistent. 

Komende jaren staan investeringen op het programma op gebied van ICT en 

inrichting van de school. Ook wordt komende tijd de benodigde voorziening voor 

groot onderhoud op niveau gebracht. De middelen die vrijkomen door de extra 

bijdrage OCW in 2013 worden daarvoor ingezet. 

Als gevolg van deze extra inzet van middelen, verwachten wij in de komende jaren 

een negatief exploitatiesaldo. De andere indicatoren voor de financiële risicoanalyse 

blijven positief. 
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Risicobeheersing (B1) 
Het financieel beheer van de school is als volgt geregeld. De directeur is 

verantwoordelijk voor het dagelijks financieel beleid binnen de kaders van de door 

de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting. Periodiek voert de 

directeur overleg met de penningmeester over de ontwikkeling van de baten en 

lasten. Bij bijzondere uitgaven vraagt de directeur vooraf toestemming aan het 

bestuur. Het bestuur bespreekt periodiek de tussentijdse cijfers, toegelicht door de 

penningmeester. De financiële en personeelsadministratie wordt uitgevoerd door het 

SKOV. Aandachtspunt in het kader van risicobeheersing is de functiescheiding bij 

betalingen. Deze wordt in 2018 verder aangescherpt in overleg met de bank door 

goedkeuring van de betaling voor het bestuur in te bouwen. 

Risicoparagraaf (B2) 

Het bestuur van de Nieuwe School onderkent de volgende risico’s: 
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• te verwachten daling van het aantal deelnemers als gevolg van de door de 

gemeente geschetste demografische ontwikkeling; 

• verschuiving van de (financiële) verantwoordelijkheid voor het groot 

onderhoud aan het schoolgebouw van gemeente naar de school en 

daarmee hogere uitgaven voor groot onderhoud; 

• toenemende behoefte aan IT ondersteuning in het onderwijs, met relatief 

grote investeringen in apparatuur en software alsmede het beheer van de IT 

tot gevolg. 

• geplande vervanging van schoolmeubilair in 2018, hier zijn relatief grote 

investeringen mee gemoeid. 

Het bestuur houdt de ontwikkeling van deze risico’s in de gaten en anticipeert hierop 

door o.a. voldoende financiële reserves te behouden om deze risico’s op te vangen. 

 

Verslag toezichthoudend orgaan (B3) 
Zie hiervoor eerder in het verslag, de commissie van toezicht. 

 

Toekomstparagraaf 
Belangrijke aandachtspunten voor 2018 zijn o.a.: 

- implementeren van de nieuwe lesmethode voor spelling 

- maatregelen voor werkdrukverlaging implementeren 

- investeringen in ICT, CV ketel, schutting en meubilair 

- meerjarenonderhoudsplan voor het schoolgebouw, als ook binnenklimaat en 

functionaliteit van het schoolgebouw op langere termijn 

- 35 jarig bestaan van de school 

 

De rijksbijdragen vormen de voornaamste baten van de school. Deze bijdragen zijn 

vooral afhankelijk van het aantal deelnemers / leerlingen dat de school bekostigd 

krijgt. Voor de komende jaren verwacht het bestuur voorlopig een redelijk stabiel 

aantal leerlingen, ondanks de daling van het aantal potentiële leerlingen volgens de 

demografische ontwikkelingen vanuit de gemeente. 

 

In de begroting van 2018 zijn de investeringen voor de nieuwe CV ketel, de nieuwe 

schutting en bankjes, ICT en meubilair meegenomen. 
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2 Jaarrekening
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A.1.1 Balans per 31 december 2017
Na resultaatbestemming

31-12-17 31-12-16

1 Activa

Vaste activa -                  -                  

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 81.424            73.010            

1.7 Liquide middelen 746.014          642.809          

827.437          715.819          

Totaal activa 827.437          715.819          

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 719.820          596.174          

2.2 Voorzieningen 13.290            11.844            

2.4 Kortlopende schulden 94.327            107.802          

Totaal passiva 827.437          715.819          

1                     0-                     
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A.1.2 Staat van Baten en Lasten over 2017

Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

2018 2017 2017 2016

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 862.500          919.938          849.000          850.312          

3.2 Overige bijdragen en subsidies 7.500              10.780            7.500              8.240              

3.5 Overige baten 26.000            28.303            26.000            26.185            

Totaal baten 896.000          959.020          882.500          884.737          

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 728.000          661.193          717.000          646.437          

4.3 Huisvestingslasten 109.500          54.535            63.500            66.732            

4.4 Overige lasten 160.000          119.183          124.500          118.739          

Totaal lasten 997.500          834.912          905.000          831.909          

Saldo baten en lasten 101.500-          124.108          22.500-            52.828            

5 Financiële baten en lasten 400-                 462-                 300                 341                 

Resultaat 101.900-          123.646          22.200-            53.169            

123.646          
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A.1.3 Kasstroomoverzicht over 2017 -                  

2017 2016

Saldo baten en lasten 124.108          52.828            

Aanpassen voor mutaties in voorzieningen 1.446              149                 

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 8.414-              19.478-            

- Schulden 13.475-            35.268            

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 103.666          68.767            

Ontvangen interest 462-                 341                 

Kasstroom uit operationele activiteiten 103.204          69.108            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -                  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -                  

Mutatie liquide middelen 103.204          69.108            

Liquide middelen 1 januari 642.809          573.701          

Mutatie liquide middelen 103.204          69.108            

Liquide middelen 31 december 746.014          642.809          

0-                     
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A.1.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Activiteiten 
In deze jaarrekening zijn de activiteiten van Vereniging Nieuwe School Edam en de onder deze vereniging vallende school verantwoord. De vereniging stelt zich ten 

doel het geven of doen geven van (primair) onderwijs, uitgaande van de principes van het Jenaplan onderwijs. De school is gevestigd op de Voorhaven 114, 1135 

BT in Edam. 

 

Verbonden partijen 
Er is ultimo verslagjaar geen sprake van verbonden partijen. 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen 

zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn 
voor de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. 

  

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de 

specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op basis van historische kosten. 

  
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn 

gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 
Rapporteringsvaluta 

De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in euro’s. Als gevolg van afrondingen zijn in sommige gevallen geringe verschillen ontstaan. Deze verschillen 

tasten de betrouwbaarheid van de jaarrekening niet aan en zijn geen belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht. 

  

Financiële instrumenten 
Er is bij Vereniging Nieuwe School Edam alleen sprake van primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden. Er is ultimo verslagjaar geen sprake 

van financiële derivaten.  

  

Materiële vaste activa 

Investeringen in materiële vaste activa worden geactiveerd en lineair afgeschreven, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De activeringsgrens voor 
inventaris en apparatuur bedraagt € 50.000 en voor onroerend goed € 1,0 miljoen. Aangezien het schoolgebouw juridisch eigendom is van de vereniging, maar 

gefinancierd wordt door de gemeente Edam-Volendam en/of het Rijk, wordt dit gebouw op nihil gewaardeerd.  

  

Eigendom 

Het schoolgebouw, waarvan het juridisch eigendom berust bij de vereniging en het economisch eigendom bij de gemeente, is niet in de balans opgenomen. 
Eventuele bruikleenscholen (hetgeen niet van toepassing is) worden eveneens niet verwerkt. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde 

en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.  
  

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen. 

 

Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Ultimo verslagjaar is alleen sprake van direct ter beschikking staande liquide middelen. 

  

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen wordt onderscheiden in een algemene reserve en bestemmingsreserves. Hierbij wordt tevens onderscheid gemaakt tussen 

bestemmingsreserves die zijn opgebouwd uit publieke dan wel niet-publieke (private) middelen. 
  

Algemene reserve 

Het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor De 

Nieuwe School is opgericht, wordt aangeduid als algemene reserve. 

  
Bestemmingsreserve 

De bestemmingsreserve is het gedeelte van het eigen vermogen waaraan het bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid heeft gegeven. De 

bestemmingsreserve kan een privaat of publiek karakter hebben. 
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Voorzieningen  

Voor verplichtingen en risico’s die hun oorzaak vinden in het verleden en waarvan de omvang op balansdatum onzeker is maar redelijkerwijs is in te schatten, 

worden voorzieningen opgenomen. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. 

 
Jubilea 

Op basis van richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij 

ambtsjubilea van personeelsleden. De voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte 

blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht. 

 
Pensioenen 

De vereniging heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerder, te weten het 

bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering 

wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. De vereniging heeft geen verplichting tot het voldoen van 

aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De vereniging heeft daarom de pensioenregeling 
verwerkt als een “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 

jaarrekening verantwoord. De dekkingsgraad bedraagt ultimo 2017 104,4%. 

 

Kortlopende schulden  
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 

  

Overlopende passiva 

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet 

onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen. 
  

De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden 

tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 

  

 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: lasten (en baten) zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

  

Rijksbijdragen 

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar 
waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.  

  

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de 

staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn 

verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. 
  

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste 

waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is 

verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 

  
Overige exploitatiesubsidies 

Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen/waarin de 

opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 

  

Giften 
Giften worden gewaardeerd tegen de reële waarde (voor zover bepaalbaar) in de staat van baten en lasten.  

 

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.  

 
Waarderingsgrondslagen Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen 

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector WNT heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel 

toepassing WNT. 
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A.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2017

1.5 Vorderingen 31-12-17 31-12-16

1.5.1 Debiteuren OCW 48.600            44.102            

1.5.2 Vorderingen op gemeente -                  -                  

1.5.7 Overige vorderingen 32.824            28.908            

1.5.8 Overlopende activa -                  -                  

1.5.9 Af: Voorziening wegens oninbaarheid -                  -                  

81.424            73.010            

Uitsplitsing:

- Nog te ontvangen bijdrage schoolkosten 14.370            17.861            

- Borg voor tablets 14.310            -                  

- Te verrekenen energienota 2.532              999                 

- Nog te ontvangen inzake vervangingsfonds 813                 9.045              

- Voorschotten personeel 324                 -                  

- Nog te ontvangen van gemeente Edam-Volendam 259                 -                  

- Nog te ontvangen rente 216                 1.003              

32.824            28.908            

1.7 Liquide middelen 31-12-17 31-12-16

1.7.1 Kasgelden -                  -                  

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 746.014          642.809          

1.7.3 Deposito's -                  -                  

746.014          642.809          

Uitsplitsing:

Rekening-courant ABN Amro Bank 62.907            79.918            

Rekening-courant ING Bank 79.904            50.734            

Rekening-courant Rabobank 37.562            22.627            

Spaarrekening ABN Amro Bank 215.934          140.781          

Spaarrekening ASN Bank 131.512          130.847          

Spaarrekening ING Bank 218.194          217.902          

746.014          642.809          

De deposito's en tegoeden op spaarrekeningen en rekeningen-courant zijn binnen een jaar direct opvraagbaar. 

De vordering op OCW ad € 48.600 (2016: € 44.102) heeft betrekking op de nog te ontvangen subsidie in 2018 die betrekking heeft op 2017, ontstaan door een 
betaalritmeverschil tussen toe te rekenen baten en ontvangen subsidie. 

 

Nog te ontvangen bijdragen in schoolkosten betreft de incassering die in januari 2018 heeft plaatsgevonden die betrekking heeft op schooljaar 2017/2018. 

 

Bij de aanschaf van de leermethode van Snappet zijn ook 106 tablets ter beschikking gesteld, waarvoor een borg van 150 euro per tablet is verstrekt. Indien de tablet wordt 
ingeleverd, wordt de borg terugontvangen. We houden rekening met slijtage door gebruik en hebben van de totale borg ad euro 15.900 10% afgewaardeerd. 
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2.1 Eigen vermogen Stand per Resultaat Stand per 

01-01-17 31-12-17

2.1.1 Algemene reserve 49.193            -                  49.193            

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 475.548          124.459          600.007          

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 71.433            813-                 70.620            

596.174          123.646          719.820          

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek Stand per Mutatie Resultaat Stand per 

01-01-17 31-12-17

Algemeen 475.548          -                  124.459          600.007          

475.548          -                  124.459          600.007          

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat Stand per Mutatie Resultaat Stand per 

01-01-17 31-12-17

1. Ouderfonds 46.793            -                  2.428              49.221            

2. Theo Vries Cultuurfonds 24.640            -                  3.241-              21.399            

71.433            -                  813-                 70.620            

Werkelijk Begroot Werkelijk 

2017 2017 2016

De opbrengsten voor het ouderfonds 28.303            26.000            26.185            

De kosten voor het ouderfonds 25.875            27.000            25.007            

Resultaat voor het ouderfonds 2.428              1.000-              1.178              

2.2 Voorzieningen Jubilea Totaal

uitkeringen

Stand per 1 januari 2017 11.844            11.844            

Dotaties 1.446              1.446              

Onttrekkingen -                  -                  

Vrijval -                  -                  

Rentemutatie -                  -                  

Stand per 31 december 2017 13.290            13.290            

Kortlopend deel < 1 jaar -                  -                  

Langlopend deel > 1 jaar 13.290            13.290            

13.290            13.290            

De voorziening jubilea uitkeringen is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.

Resultaatbestemming: 
Het resultaat ad € 123.646 is verdeeld over de bestemmingsreserve Publiek voor een bedrag van € 124.459 en de bestemmingsreserve Privaat negatief € 813. Het resultaat 

uit de private middelen, zijnde ouderbijdragen, wordt aan deze reserve toegerekend. 

 

Algemene reserve: 

De Nieuwe School heeft een algemene reserve die als privaat te bestempelen is en voortkomt uit de gelden die beschikbaar zijn gesteld vanaf de oprichting van de school. 

De bestemmingsreserve publiek komt voort uit de publieke middelen die De Nieuwe School in het verleden heeft verkregen. De bestemmingsreserve publiek dient als buffer 
vermogen om in de toekomst eventuele tegenvallers op te vangen die voortkomen uit de reguliere met publieke middelen gefinancierde exploitatie van de school. Hierin is ook 

inbegrepen de reservering voor groot onderhoud en inrichting van het schoolgebouw, alsmede om investeringen in IT apparatuur en software te kunnen doen. 

 

De bestemmingsreserve privaat komt voort uit de in het verleden van de ouders ontvangen ouderbijdragen en bijdragen voor schoolkamp, schoolzwemmen etc.  
 

1. Ouderfonds 

Ten laste van deze reserve komen de kosten voor schoolkamp, schoolzwemmen, vieringen waaronder Kerst en Sinterklaas, musical en lidmaatschap van de 

Jenaplanvereniging. 

 

2. Theo Vries Cultuurfonds 
Het Theo Vries Cultuurfonds is in 2016 gevormd uit het Ouderfonds. Het betreft een bedrag van € 25.000 of € 27,50 per leerling voor culturele activiteiten dat is beschikbaar 

gesteld voor een periode van vijf jaar. Theo Vries doet een voorstel voor de culturele activiteiten en de besteding van het fonds in overleg met het team. Het bestuur beslist 

over de besteding. 

In 2016 is een bedrag van € 360 besteed ten laste van het Theo Vries Cultuurfonds. In november 2016 is voor het project Samen leven de theatergroep Stuiter ingehuurd voor 

een voorstelling over vluchtelingen. Ze hebben tweemaal een voorstelling gespeeld.  
In 2017 is een bedrag van euro 3.241 besteed aan voorstellingen van Artiance en Koekla. 
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2.4 Kortlopende schulden 31-12-17 31-12-16

2.4.3 Crediteuren 3.911              7.034              

2.4.4 OCW -                  -                  

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 26.554            22.632            

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 7.739              7.728              

2.4.9 Overige kortlopende schulden 3.366              1.928              

2.4.10 Overlopende passiva 52.758            68.479            

94.328            107.802          

Uitsplitsing:

Overlopende passiva

2.4.10.5 Vakantiegeld en - dagen 19.445            18.800            

Toe te rekenen ouderbijdragen aan volgend jaar 16.502            17.181            

Nog te besteden subsidie impuls muziekonderwijs 7.917              12.917            

Nog te besteden bijdragen theater circuit 4.656              9.313              

Overige 4.238              10.268            

52.758            68.479            

Impuls Muziekonderwijs Subsidie Lasten Eigen bijdrage

01-01-16 15.000            

Besteding 2016 2.083-              2.258              175                 

31-12-16 12.917            

Besteding 2017 5.000-              6.204              1.204              

31-12-17 7.917              

Besteding 2018 5.000-              6.900              1.900              

31-12-18 2.917              

Besteding 2019 2.917-              3.698              781                 

31-12-19 -                  

Totaal 15.000            19.060            4.060              

Het verloop van deze post is als volgt: Bedrag

01-01-16 Begin saldo -                  

Overgenomen bijdrage voor theatervoorstellingen 11.846            

Theater de Winter 1.272-              

De Zingende harp 1.261-              

31-12-16 Eind saldo 9.313              

Bijdrage Trimaran 1.735              

Bijdrage Nieuwe School 905                 

Bijdrage Piramide 780                 

Studio Starmaker - Opslag voor cacao 2.067-              

Stichting Oto - Zwerm 2.489-              

31-08-17 Eind saldo schooljaar 2016-2017 8.177              

Unieke zaken 1.272-              

Reuring 1.749-              

Koekla 500-                 

31-12-17 Eind saldo 4.656              

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Kopieercontract 
De Nieuwe School heeft met Veenman een contract is afgesloten op in oktober 2011 voor het gebruik van de kopieermachine. Het heeft een looptijd van 60 maanden. De 

termijn bedraagt € 721,21 per kwartaal inclusief BTW. 

 

Opbouw spaarverlof  in het kader van Duurzame inzetbaarheid (nieuwe CAO-PO) 

Volgens de nieuwe CAO is het in een aantal gevallen mogelijk om een spaartegoed op te bouwen dat eerst later tot opname van verlof dan wel uitbetaling zal leiden. Hiertoe 
dienen gedurende het jaar afspraken te worden gemaakt en schriftelijk te worden vastgelegd. Tot op heden zijn er geen afspraken met individuele medewerkers gemaakt. Er 

is om die reden geen schuld of voorziening opgenomen per ultimo verslagjaar. 

 

Wel is het bapo verlof voortgezet in het kader van Duurzame inzetbaarheid. De kosten uit hoofde van dit bapo verlof worden verantwoord als periodelast in het jaar van 

uitbetaling. 

Fonds voor cultuurparticipatie - subsidie impuls muziekonderwijs 
De Nieuwe School heeft een bedrag van € 15.000 toegekend gekregen van het Fonds voor cultuurparticipatie voor een impuls van het muziekonderwijs. De Nieuwe School is 

een samenwerking aangegaan met Muziekschool Waterland voor de schooljaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019. Het doel van de samenwerking is omeen bijdrage te 

leveren aan duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs door: 

- deskundigheidsbevordering van de mensen die voor de klas staan 

- het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd 
- het vormenn van verbindingen tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie. 

Muziekschool Waterland ontvangt hiervoor over drie jaar € 19.060. Het verschil met de subsidie van € 4.060 komt voor rekening van De Nieuwe School. De Muziekschool 

ontvangt in 2016/2017 € 5.420, in 2017/2018 € 7.300 en in 2018/2019 € 6.340. 

 

Het toegekende bedrag ad € 15.000 is verantwoord als overlopende passiva. In 2016 is 5/12e van de factuur over  het schooljaar 2016/2017 ad € 5.420, zijnde € 2.258 in 
mindering gebracht en als lasten Muziekonderwijs verantwoord. In 2017 is 7/12e van de factuur over 2016/2017 (€ 3.162) en 5/12e van de factuur over 2017/2018 (€ 3.042) 

als last verantwoord.  

Het verloop van te besteden subsidie impuls muziekonderwijs is als volgt: 

 

 

Bijdragen Theater circuit 
De Nieuwe School heeft de administratie van het samenwerkingsverband met de andere twee basisscholen in Edam, te weten de Trimaran en de Piramide overgenomen van 

de voormalig directeur. Op 30 september 2016 heeft De Nieuwe School  een bedrag van € 11.846 ontvangen dat is bedoeld om namens de drie scholen te besteden aan 

theatervoorstellingen. Het bedrag is verantwoord als overlopende passiva.  

In 2016 zijn twee voorstellingen georganiseerd, door Theater de Winter en De Zingende Harp. De kosten voor deze voorstellingen ad respectievelijk € 1.272 en € 1.261 zijn in 

mindering gebracht op overgenomen bedrag. Per 31 december 2016 bedraagt het bedrag derhalve € 9.313. 
Voor het restant van het schooljaar zijn twee activiteiten gepland, Studio Starmaker ad € 2.067 en Zwerm ad € 2.489. De Trimaran doet nog een bijdrage van € 1.735, de 

Piramide € 780 en De Nieuwe School € 905. Hiermee sluit het saldo aan het eind van het schooljaar op € 8.177. 

In het najaar van 2017 zijn nog drie voorstellingen geweest, namelijk Unieke zaken (€ 1.272), Reuring (€ 1.749) en Koekla (€ 500).  

Het eindsaldo bedraagt € 4.656. 
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A.1.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

Baten

3.1 Rijksbijdragen Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2018 2017 2017 2016 2016

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 840.000          875.543          825.000          822.075          777.000          

3.1.2 Overige subsidies OCW 15.000            26.170            15.000            18.294            14.000            

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 7.500              18.225            9.000              9.943              10.000            

862.500          919.938          849.000          850.312          801.000          

Uitsplitsing:

Rijksbijdragen OCW:

Lumpsumvergoeding personeel 600.000          629.465          590.000          589.286          561.500          

Lumpsumvergoeding materieel 138.000          142.075          135.000          132.330          130.000          

Lumpsumvergoeding schoolbudget 102.000          104.004          100.000          100.459          85.500            

840.000          875.543          825.000          822.075          777.000          

3.1.2 Uitsplitsing:

Niet geoormerkte subsidies

Aanvullende subsidie -                  -                  -                  969                 -                  

Prestatiebox 15.000            26.170            15.000            17.325            14.000            

15.000            26.170            15.000            18.294            14.000            

3.2 Overige bijdragen Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

en subsidies 2018 2017 2017 2016 2016

3.2.1 Bijdrage OZB gemeente Edam-Volendam 2.500              2.608              2.500              2.472              2.500              

Fonds voor cultuurparticipatie - subsidie impuls muziekonderwijs 5.000              5.000              5.000              2.083              -                  

Stichting Viertaal -                  3.172              -                  3.685              -                  

7.500              10.780            7.500              8.240              2.500              

3.5 Overige baten Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2018 2017 2017 2016 2016

3.5.5 Ouderbijdragen 26.000            28.303            26.000            26.185            26.000            

3.5.6 Overige -                  -                  -                  -                  -                  

26.000            28.303            26.000            26.185            26.000            

Het bestuur stuurt op basis van verkregen machtigingen een incasso voor de schoolkosten voor:

- Schoolreis voor onderbouw 15,00€         per leerling per jaar

- Schoolzwemmen 65,00€         per leerling per jaar

- Schoolkamp voor midden-, tussen- en bovenbouw 80,00€         per leerling per jaar

De machtiging is in het najaar geincasseerd.

Daarnaast vraagt het bestuur een vrijwillige ouderbijdrage, die afhankelijk is van het inkomen en het aantal kinderen per gezin.

De baten uit de ouderbijdragen (vrijwilige bijdrage en schoolkosten) alsmede overige baten 

worden toegerekend aan het ouderfonds. De kosten voor hierboven genoemde activiteiten alsmede de 

kosten voor vieringen en extra uitgaven voor bijvoorbeeld het schoolplein komen ten laste van het ouderfonds.

In aanvulling op de reguliere lumpsumvergoeding voor personeel, schoolbudget en materieel ontvangt De Nieuwe School ook aanvullende bijdragen OCW: 
- Prestatiebox ad € 26.170 (2016: € 17.325) ten behoeve van professionalisering schoolleiding, opbrengstgericht werken, professionalisering leerkrachten en 

cultuureducatieve activiteiten. 

Stichting Viertaal heeft € 3.172 bijgedragen voor specifieke zorgactiviteiten. Jaarlijks is 5.000 beschikbaar voor muziekonderwijs. Deze regeling loopt tot 2018/2019. 
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Lasten

4.1 Personeelslasten Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2018 2017 2017 2016 2016

4.1.1 Lonen en salarissen 680.000          630.799          670.000          637.479          650.000          

4.1.2 Overige personele lasten 48.000            34.809            47.000            31.503            44.000            

4.1.3 Af: uitkeringen -                  4.415-              -                  22.545-            -                  

728.000          661.193          717.000          646.437          694.000          

Uitsplitsing:

Lonen en salarissen

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 510.000          467.731          500.000          479.866          490.000          

4.1.1.2 Sociale lasten 100.000          98.121            100.000          102.640          95.000            

4.1.1.3 Pensioenlasten 70.000            64.948            70.000            54.974            65.000            

680.000          630.799          670.000          637.479          650.000          

Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties / (vrijval) voorzieningen 2.000              1.446              2.000              149                 2.000              

4.1.2.3 Scholingpersoneel 13.000            6.067              20.000            4.521              10.000            

Werkdrukverlagende maatregelen 8.000              -                  -                  -                  -                  

Stichting Werk en inkomen 12.000            11.239            12.000            9.991              12.000            

Maetis BGZ 2.000              1.192              2.000              1.742              2.000              

IB gerelateerde activiteiten (SBD / SZW) 8.000              6.615              8.000              7.861              8.000              

Personeelsuitjes 2.500              1.673              2.500              4.681              5.000              

Overige 500                 6.576              500                 2.558              5.000              

48.000            34.809            47.000            31.503            44.000            

Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2018 2017 2017 2016 2016

Aantal fte

Het gemiddeld aantal fte bedraagt 11,8 10,8 11,8 9,6 10,8

Waarvan:

- Directeur 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

- Onderwijzend personeel 10,0 9,0 10,0 8,8 10,0

Bezoldiging bestuurders

Het bestuur van De Nieuwe School bestaat uit vrijwilligers, allen tevens ouders, en is onbezoldigd.

4.3 Huisvestingslasten Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2018 2017 2017 2016 2016

4.3.3 Regulier onderhoud gebouw en tuin 8.000              6.702              8.000              4.988              5.000              

4.3.4 Energie en water 13.000            13.492            13.000            16.078            13.000            

4.3.5 Schoonmaakkosten 29.000            30.221            29.000            28.494            29.000            

4.3.6 Heffingen 3.500              4.121              3.500              3.841              3.500              

4.3.7 Groot onderhoud 56.000            -                  10.000            13.331            7.000              

109.500          54.535            63.500            66.732            57.500            

Scholing voor personeel was ruim begroot. Deze gelden worden later voor scholing ingezet. Overige personele lasten bedragen euro 6.576 en bevatten o.a. kosten voor 
personeelsadvertenties. 
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4.4 Overige lasten Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2018 2017 2017 2016 2016

4.4.1 Administratie en beheerlasten 23.000            19.634            24.000            26.526            28.000            

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 108.500          70.434            72.500            66.846            65.500            

4.4.4 Ouderfonds & Theo Vries Cultuurfonds 28.500            29.116            28.000            25.367            26.000            

160.000          119.183          124.500          118.739          119.500          

Uitsplitsing:

Administratie en beheerlasten

Administratiekosten 11.000            10.285            11.000            10.164            10.000            

Accountantskosten *) 5.000              4.840              5.000              4.325              7.000              

Bestuurskosten 3.000              1.959              4.000              9.230              7.000              

Lidmaatschap VBS en aanvullende diensten 2.000              1.054              2.000              1.169              2.000              

Telefoonkosten 1.000              1.035              1.000              1.051              1.000              

Verzekeringen 1.000              460                 1.000              587                 1.000              

23.000            19.634            24.000            26.526            28.000            

Bestuurskosten zijn eenmalig hoger geweest in 2016. Het betreft advertentiekosten voor de werving van de nieuwe directeur ad € 5.518 en

aan personeel gerelateerde advocaatkosten ad € 3.465.

*)  Accountantskosten hebben betrekking op de controle van de jaarrekening en bekostigingsgegevens, toegerekend 

    aan de werkzaamheden t.b.v.het betreffende  boekjaar.

Toelicht accountantshonorarium Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2018 2017 2017 2016 2016

Controle jaarrekening 5.000              4.840              5.000              4.142              7.000              

Overige controle-opdrachten -                  -                  -                  -                  

Niet controle gerelateerde diensten -                  -                  -                  -                  

5.000              4.840              5.000              4.142              7.000              

Overige lasten Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2018 2017 2017 2016 2016

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Onderwijsleermiddelen 28.000            34.321            28.000            41.483            40.500            

Muziekonderwijs 5.000              5.299              5.000              2.258              -                  

Meubilair 8.000              -                  8.000              2.378              -                  

ICT 61.000            23.212            25.000            13.098            16.500            

Kopieerkosten 3.000              5.331              3.000              4.108              4.000              

Bibliotheek 1.500              1.365              1.500              1.758              1.500              

Culturele vorming 2.000              905                 2.000              1.762              3.000              

108.500          70.434            72.500            66.846            65.500            

Besteding van de ouderbijdragen Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2018 2017 2017 2016 2016

Kamp / Schoolreis 13.000            16.678            14.000            13.224            13.000            

Feesten, Kerst, Sinterklaas 4.300              2.152              4.300              3.479              4.300              

Zwemmen 3.000              3.402              3.000              4.860              3.000              

Musical 2.500              2.288              2.500              1.486              2.500              

Excursies 2.000              615                 2.000              1.246              2.000              

Lidmaatschap Jenaplanvereniging 1.200              740                 1.200              712                 1.200              

26.000            25.875            27.000            25.007            26.000            

Besteding van het Theo Vries Cultuurfonds Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2018 2017 2017 2016 2016

Culturele uitgaven 2.500              3.241              1.000              360                 -                  

2.500              3.241              1.000              360                 -                  

Financiële baten en lasten

5 Financiële baten en lasten Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot

2018 2017 2017 2016 2016

5.1 Rentebaten 300                 314                 800                 1.110              3.500              

5.2 Rentelasten 700-                 776-                 500-                 769-                 500-                 

400-                 462-                 300                 341                 3.000              
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3 Overige gegevens
3.1 Winstbestemming

Het resultaat is als volgt bestemd:

Algemene reserve -                  

Bestemmingsreserve publiek 124.458          

Bestemmingsreserve privaat 813-                 

123.645          

3.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van belang zijn om nader 

toe te lichten dan wel die verwerkt zouden moeten worden in de jaarrekening.

3.3 Controleverklaring








