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Deloitte

Controleverklaring  van  de  onaföankelijke  accountant

Aan  de Raad  van  Toezicht  van Stichting  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer

Verklaring  betreffende de jaarrekening

Wij  hebben  de (in  deze  jaarstukken  pagina  23 tot  en met  49 opgenomen)  jaarrekening  2010  van
Stichting  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  te Zoetermeer  gecontroleerd.  Deze
jaarrekening  bestaat  uit  de balans  per  31 december  2010  en de staat van  baten  en ]asten  over
2010  met  de toelichting,  waarin  zijn  opgenomen  een overzicht  van de gehanteerde  grondslagen
voor  financiële  verslaggeving  en andere  toelichtingen.

Verantwoordelijkheíd  varr het  College  van Bestuur

Het  College  van Bestuur  van  de stichting  is verantwoordelijk  voor  het opmaken  van  de
jaarrekening  die  het  vermogen  en resultaat  getrouw  dient  weer  te geven,  alsmede  voor  het
opstellen  van  het  jaanerslag,  beide  in  overeenstemrning  met  de Regeling  jaarverslaggeving
onderwijs.  Het  bestuur  is tevens  verantwoordelijk  voor  de financiële  rechtmatigheid  van de in de
jaaríekening  verantwoorde  baten,  lasten  en balansmutaties.  Dit  houdt  in dat deze  bedragen  in
overeenstemming  dienen  te zijn  met  de in de relevante  wet-  en regelgeving  opgenomen
bepalingen.  Het  College  van  Bestuur  is tenslotte  verantwoordelijk  voor  een zodanige  interne
beheersing  a]s het  noodzakelijk  acht  om  het  opmaken  van de jaarrekening  en de naleving  van de
relevante  wet-  en regelgeving  mogelijk  te maken  zonder  afwijkingen  van  materieel  belang  als
gevolg  van  fraude  of  fouten.

Verantwoordelijï«heid  van  de  accountant

Onze  verantwoordelijkheid  is het  geven  van  een oordeel  over  de jaarrekening  op  basis van  onze
controle,  als bedoeld  in artikel  171,  vierde  lid  van de Wet  op het  primair  onderwijs.

Wij  hebben  onze  controle  verricht  in overeenstemming  met  NederJands  recht,  waaronder  de
Nederlandse  controlestandaarden  en het  onderwijscontroleprotocol  OCW/EL&I  2010.  Dit  vereist
dat wij  voldoen  aan voor  ons geldende  eföische  voorschriften  en dat wij  onze  controle  zodanig
plannen  en uitvoeren  dat een redelijke  mate  van zekerheid  wordt  verkregen  dat de jaarrekening
geen afwijkingen  van materieel  belang  bevat.

Een  coritrole  omvat  het uitvoeren  van werkzaanföeden  ter verkrijging  van controle-informatie
over  de bedragen  en de toelichtingen  in de jaarrekening.  De  geselecteerde  werkzaamheden  zijn
afhankelijk  van  de door  de accountant  toegepaste  oordeelsvorming,  met  inbegrip  van  het
inschatten  van de risico's  dat de jaarrekening  een afwijking  van  materieel  belang  bevat  a]s
gevolg  van  fraude  of  fouten.  Bij  het  maken  van  deze risico-inschattingen  neemt  de accountant  de
interne  beheersing  in aanmerking  die relevant  is voor  het  opmaken  van de jaarrekening  en voor
het getrouwe  beeld  daarvan  alsmede  voor  de naleving  van  de betreffende  wet-  en regelgeving,
gericht  op het  opzetten  van  controlewerkzaamheden  die  passend  zijn  in de omstandigheden.
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Deze  risico-inschattingen  hebben  echter  niet  tot  doel  een oordeel  tot  uitdrukking  te brengen  over

de effectiviteit  van de inteme  beheersing  van  de stichting.  Een  controle  omvat  tevens  het

evalueren  van de geschikföeid  van  de gebruikte  grondslagen  voor  financiële  verslaggeving  en de

gebruikte  financiële  rechtmatigheidscriteria  en van  de redelijkheid  van de door  het  College  van

Bestuur  van  de stichting  gemaakte  schattingen,  alsmede  een evaluatie  van  het algehele  beeld  van
de jaarrekening.

Wij  zijn  van  mening  dat  de door  ons verkregen  controle-irformatie  voldoende  en geschikt  is om

een onderbouwing  voor  ons oordeel  te bieden.

Oordeel

Naar  ons oordeel  geeft  de jaarrekening  een getrouw  beeld  van  de grootte  en de samenstelling  van

het  vermogen  van  Stichting  Openbaar  Primair  Ondeíijs  Zoetermeer  per  31 december  2010  en

van het  resultaat  over  2010  in  overeenstemming  met  de Regeling  jaarverslaggeving  onderwijs.

Voorts  zijn  wij  van oordeel  dat de in deze jaarrekening  verantwoorde  baten,  lasten  en

baIansmutaties  over  20IO  voldoen  aan de eisen  van  financiële  rechtmatigheid.  Dit  houdt  in dat

deze bedragen  in overeenstemming  zijn  met  de in de relevante  wet-  en regelgeving  opgenomen

bepalingen,  zoals  vermeld  in paragraaf  2.3.1.  Referentiekader  van  het  onderwijscontroleprotocol
OCW/EL&I  2010.

Verklaring  betreffende overige bij  of  krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge  artikel  2:393  lid  5, onder  e en f BW  vermelden  wij  dat  ons geen tekortkomingen  zijn

gebleken  naar  aanleiding  van het  onderzoek  of  het  jaarverslag,  voor  zover  wij  dat kunnen

beoordelen,  overeenkomstig  Titel  9 boek  2 BW  is opgesteld,  en of  de in artikel  2:392,  lid  l onder

b tot  en met  g BW  vereiste  gegevens  zijn  toegevoegd.  Tevens  vermelden  wij  dat het  jaarverslag,

voor  zover  wij  dat kunnen  beoordelen,  verenigbaar  is met  de jaarrekening  zoals  vereist  in  artikel
2:391  lid  4 BW.

Den  Haag,  9 juni  2011

Deloitte  Accountants  B.V.

Was  getekend,

drs. R.D.H.  Killeen  RA  MGA
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St.  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

A.  Inleiding

Aanbiedina

De St. Openbaar  Primaír  Onderwijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer  biedt  u hierbij  het Jaarverslag  over  de
periode  1  januari  2010  tot  en  met  31 december  2010  aan.  Het  jaarverslag  bestaat  uit een balans per 31
deCember  2010  en een  exploítatierekening  over  de perïode  I januari  tot en met  31 december  2010,  welke
beide  zíjn  voorzíen  van  de benodigde  specificaties  en toelíchtingen.
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St.  Openbaar  Primaír  Ondenvijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

BESTUURSVERSLAG

A. Algemene  mformatie.

1. Juridische  structuur  en  qovernance

Het  Openbaar  Primair  Ondenwijs  Zoetermeer  ís sinds  1 januari  2C)03 een stichtíng.  OPOZ  voldoet

aan de Code  Goed  Ondemíjsbestuur  in het  primair  onderwijs.  De stichting  handelt  in lijn  met  de

bepalingen  uit  de code  en er  zijn  geen  artikelen  uit  de code  waarvan  de stichting  afwijkt,

Sinds  1 januari  2010  ís er  sprake  van  een  gewijzigde  bestuursvorm:  een  College  van  Bestuur  en

een Raad  van Toezicht.  De verantwoordelijkheden,  bevoegdheden,  taken  en toezicht  van  beide

organen  liggen  vast  in de statuten.  De verdeling  van  taken  en bevoegdheden  tussen  het  College

van  Bestuur  en de  directeuren  van  de scholen  is vastgelegd  ín het  managementstatuut.

2, gernactiyiteiteq

Het  OPOZ  verzorgt  openbaar  basís-  en speciaal  basisondemijs  van  zo hoog  mogelijke  kwalíteit.  Het

is aan het  College  van  Bestuur  om  in samenwerking  met  de medewerkers  op de scholen  zodanige

condities  te creëren,  dat  de vele  leerlingen  op  de OPOZ-scholen  worden  uitgedaagd  om  hun

mogelijkheden  zo maximaal  mogelijk  te  ontwikkelen.

Ja. Belanqriikste  kenmerken  van  het  qevoerde  financiäle  be/ejd

Het grootste  deel  van de beschikbare  financiële  middelen  is nodig  voor  de reguliere  uitgaven

(personeel  en materíële  instandhouding)  van  de OPOZ-organisatie.  De beleidsvrije  financiële  ruimte

zit  vooral  iri  het  P&A-budget  (Het  budget  voor  Personeels-  en Arbeidsmarktbeleid).  Sínds  2ü01

wordt  dit  budget  beleidsrijk  ingevuld.  Daarnaast  is een  deel  van  de algemene  reserve  beschikbaar
voor  een  beleidsrijke  aanwending.

Het  P&A-budget  in het  schooljaar  2Ü09-201«).

In het  schooljaar  2009-2010  werden  in het  kader  van de aanwending  van de beschikbare  P&A-
middelen  de  volgende  beleidsprioriteiten  geschrapt:

*  Leonardoklassen  ( €  20.000,-)

Deze  gelden  worden  ten  laste  van  de algemene  OPOZ-reserve  gebracht.

*  De werving  van  níeuw  personeel  (€  10.OOCI,-)

Deze  gelden  worden  ten  laste  van  de materiële  ínstandhouding  gebracht.

-  HetTOM-project  (€  55.000,-)

In het  vorige  bestuursformatieplan  heeft  daaromtrent  besluitvorming  plaatsgevonden.

@ Functie-  en belonlngsdifferentiatie  ( €  5.000,-)

Deze  gelden  worden  ten  laste  van  het  reguliere  personeelsbudget  gebracht.

Het  volgende  budget  werd  gewíjzigd:

s Directieformatíe  (€  40.ü0ü,-)

Op basis  van  recente  ervaringen  is het  noodzakelijk  dit  budget  naar  boven  bij  te stellen.

Het  volgende  budget  werd  voor  het  eerst  opgenomen:

*  De aanstelling  van  conciërges  (werkzoekenden  € 40.000,-)

Het  gaat  hierbij  om  samenwerking  met  de gemeente.

Voor  ident
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St,  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

De  aanwending  van  beleidsvräje  ruimte  binnen  de  algemene  reseíe.

In 2010  is evenals  in het  daaraan  voorafgaande  jaar  geïnvesteerd  in het  Leonardo-onderwijs  voor
hoogintelligente  leerlingen  en is weer  extra  geïnvesteerd  in de ICT-voorzieningen.
Verder  is ín formatieve  zin  geaínvesteerd  in de start  en de groei  van  de nieuwste  school  binnen  onze
organisatie,  de Da Vinci.  Medio  2010  is besloten  de directiestructuur  op de OPOZ-scholen  te
wijzigen,  waarvan  de meerkosten  ten  laste  komen  van  de algemene  reserve.  Tenslotte  is er  bewust
voor  gekozen  om ten  laste  van  de algemene  reserve  te investeren  in behoud  en herontwikkeling
van de AMG  Schmidtschool.  Deze  beleídsrijke  investeringen  verklaren  in belangrijke  mate  het
negatieve  nettoresultaat  over  2ü10.  Inmiddels  is besloten  om met  betrekking  tot  de begroting
2ü11  een  andere  gedragslijn  te kíezen;  in die  begroting  zijn  de beleídsrijke  investeríngen  wel  direct
zichtbaar  gemaakt.

De  verschíllenanalyse  m.b.t.  de  staat  van  baten  en  lasten  over  2010.

A. W3jLj!ih3Jíugiha  !VulfSte/'fe  V8n  OCW
8egroot:  €  j6,jj9jj6  Rea//sat/e:  €  15.993.317
Het negatieve  verschil  is  met  name  tenig  te  leiden  tot  de afname  van  het totale
leerlingenaantal  tussen  1 oktober  2008  en 1 oktober  20ü9  (106  leerlingen).

8. Geoormerkte  subsidies  Ministerie  van  OCW.
Begroot:  €  254.001  Rea/fsat/e:  €  398.962
Het  posítieve  verschil  is mfüt name  terug  te leíden  tot  de ontvangst  van  gelden  voor  het
Regionaal  Netwerk  Passend  Ondemijs,  waarvoor  onze  organisatíe  als  budgethouder
fungeert.

C. JVa<í  giuuv  ahiii  kL  hubhidibj  H;níSterie  Van  OCW.
Begroot:  €  720.531  Realisatie:  €  637.539
Het  negatíeve  verschil  is  met  name  terug  te  leiden  tot  de door  het ríjk  ín  2010
doorgevoerde  bezuiniglng  op de rmddelen  voor  bestuur  en management

D. 8udge1  uuu'» Hii*uaibJSbJuíd.
Begroot:  €  1.560.344  Rea/isatía:  €  1.577.494
Het  begrote  en gerealíseerde  bedrag  zíjn  redelíjk  met  elkaar  ín overeenstemming.

E. rtanïï'  íiíla  lí1k  !Wjdragen  en  -SJJóS/d/eS-
8egroot:  €  546.659  Realisatie:  €  647.149
Het  positieve  verschil  is  met  name  terug  te  leiden  tot  extra  inkomsten  voor  de
schakelklassen  en activiteiten  in het  kader  van  vergroting  van  de ouderbetrokkenheid,

F. Ovv»iyv  uVbd»úkbl»;jd»úye»i.
Begroot:  € j2.000  Realisatie:  € 120.103
Het  positieve  verschíl  ís - naast de ontvangst  van restítutiegelden  van de belastingdienst
(zoals  vermeld  in de jaarrekening)  - met name terug te leiden tot de ontvangst  van
rijksgelden  voor deelname  aan het landelijke  taalleesproject  en stimuleringsmiddeIen  voor
verhoging  van de kwaliteít  van het reken-  en taalonderwijs.

G,
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St.  Openbaar  Primair  Ondenuijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

?ersonee/s/asten,

Begroot:  €  ï7.347. €»49  Rea//satfe:  €  17.558.863
Ter  aanvulling  op hetgeen  ter  zake  reeds  ín de jaarrekening  zelf  wordt  toegelicht,  kan  het
volgende  worden  genoemd:  de realisatie  van de personele  lasten  van het  eigen  OPOZ-
personeel  komt  overeen  met  de realisatie  2009;  destijds  zijn  deze  kosten  in de begroting
2010  geraamd  op basis  van de toen  bekende  feiten  en kon nog geen  rekening  worden
gehouden  met  extra  inkomsten,  zoals  aangegeven  bij  de baten.

Afschr0vingen  op  materiële  vaste  activa.
Begroot:  «.-352.192  Rea//sat/e:  €  372.670
Er zijn  op  schoolniveau  minder  leermíddelen  aangeschaft  c.q. vervangen  dan destijds
geraamd  (afgerond  € 45.000).  Daarentegen  liggen  de afschrijvingskosten  voor  de ICT-
hardware  hoger  (afgerond  € 6ü.0ü0),  hetgeen  in overeenstemmíng  ís met  de beleidsrijke
investeringen  ter  zake.

Huísvestingslasten.
Begroot:  €  1.439.375  ReaHsatie:  €  1.424.776
[)e  totaal  gerealiseerde  huisvestingslasten  komen  redelijk  overeen  met  het  destijds  begrote
budget  voor  2010.  Met  betrekking  tot  achterliggende  deelbudgetten  zijn  weí verschillen
waar  te nemen.  Zo zijn  de onderhoudskosten  - dankzij  een  gerichte  kostenbeheersing  in
combinatie  met  renovatie  en nieuwbouw  van  schoolgebouwen  - afgerond  € 25.OC)O lager
uítgevallen  en  de  kosten  voor  energie  en  water  -  ook mede  dankzij  een  gerichte
kostenbeheersíng  - afgerond  € 46.Ü00.  De post  'overige  huisvestingslasten'  heeft  met
name  betrekking  op  energie-verrekeníngen  ult  voorgaande  jaren.

Ov@rige  /asten,
8egraot:  €  L397,269  Rea/jsaffe:  €  L69&603
Het  negatieve  verschil  is terug  te leíden  tot  meerdere  verschillen  ten  positieve  en ten
negatieve  in deelbudgetten.  De belangrijkste  verschillen  lichten  wij  hieronder  toe.

o Er zijn  op het  OPOZ-bestuursgebouw  meer  uitgaven  gedaan.  Oit  heeft  te maken
met  de verhulzíng  van  Meerzicht  naar  Rokkeveen.

o De OSG-díenstverlening  is hoger  uitgevallen  i.v.m.  extra  financiële  diensfüerlening,
die  ís afgenomen.

o De hogere  uitgaven  vüor  telefoon,  porti,  inventaris  e.d.  hebben  te maken  met  de
nieuwe  OPOZ-huisvesting.

o De hogere  uitgaven  voor  ICT  zin een  gevolg  van  het  actieve  beleid  ter  zake.
o  De  sterke  overschrijding  van  het  budget  voor  reproductiekosten  heeft  betrekking  op

schoolniveau.  Met  de directeuren  zJjn ter  zake  afspraken  gemaakt  in het  kader  van
kostenbeheersirig.

o De overschrijding  van  het  budget  voor  'overige  lasten'  heeft  eveneens  betrekking
op schoolniveau.  Daarbij  gaat  het  gemiddeld  om  € 2000  per  school  en is er geen
sprake  van  opvallende  aspecten.  Bovendien  valt  waar  te nemen,  dat  het  totaal  van
deze  post  afgerond  € 15.00C)  lager  uítvalt  dan  de  realisatie  2009.

Financiële  baten  en  /asten.
8egroot:  €  167.769  Realisatie:  €  125.815
Het  negatieve  verschil  is terug  te íeiden  tot  een  lagere  rente  dan  ten  tíjde  van  de opstelling
van  de begroting  werd  verwacht.

Voor  ident
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St.  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

3b. Het  interne  beheersinqs-  en  coqtrolesysteem

In samenwerking  met  het  admínistratiekantoor  zijn  in het  verslagjaar  stappen  gezet  m.b.t.  verdere
verbetering  van een kwalitatieve  budgetbewaking.  Er is door  ons extra  fínanciële  ondersteuning
ingehuurd  om nog bestaande  onduídelijkheden  te doen  verdwijnen.  Een financíële  analyse  van de
kant  van  het  ministerie  van  onderwijs  ín samenwerking  met  de rijksinspectie  heeft  ons extra  inzicht
verschaft  in de financiële  positie  van onze organisatie.  Uit het  onderzoek  is duidelijk  voor  voren
gekomen,  dat  onze  organísatie  financieel  uitermate  gezond  is. Op advies  van het ministeríe  zullen
wij de komende  jaren  extra  beleidsrijk  ínvesteren  in het onderwijs.  In  2010  hebben  wij  de

VOS/ABB  opdracht  gegeven  tot  het  uitvoeren  van een riscico-analyse.  Deze  analyse  onderstreepte
op hoofdlíjnen  de positíeve  conclusies  uit  de eerder  genoemde  analyse  door  het  minísterie.  In 2011
zal de  rísíco-analyse  worden  gevolgd  door  het ontwikkelen  van  een  meerjaren  beleidsrijke

begroting. Ook daarbij  zullen wij worden ondersteund  door  deskundigheid  van de VOS/ABB.  Het
interne  beheersings-  en  controlesysteem  functioneert  inmiddels  dusdanig,  dat  (negatíeve)
financíële  verrassíngen  van  aanzienlijke  omvang  feitelijk  niet  meer  voorkomen.  Het  beheersings-
en controlesysteern  is ín 2010  - mede  aan de hand  van  kengetallen  - besproken  met  de Raad van
Toezicht.  De Raad van Ïoezícht  heeft  met  instemming  kennis  genomen  van het  genoemde  systeem
en de wijze,  waarop  het  College  van Bestuur  dit  ín de praktíjk  hanteert.

4. //ua  iiuulu/i  l'*h  y"h'MOrdírlq

Het jaarverslag  wordt  ter  beschikking  gesteld  aan de
zoals  de Raad  van ïoezicht  en de gemeenschappelijke

B. Onderwijsbeleid,  beheer  en  organisatie.

j. r  LI  auuuD/SóC/iíd.

belangrijkste  stakeholders  van de stichting,
medezeggenschapsraad.

Het OPOZ-personeelsbeIeid  was in  het verslagjaar  gebaseerd  op  het personeeIsbeleidspIan
'Bekwaam,  bekwamer,  bekwaamst",  dat  ín het  voorjaar  van 2C)07 was  vastgesteld.  Het  consequent
naleven  van  de afspraken  in de landelijke  CAO staat  daarbij  mede  centraal.

In 2010  werd  de eerste  ronde  van invoering  van de fundiemix  gerealiseerd.  Op basis van een
eígen procedure,  die de instemmíng  had verkregen  van de gemeenschappelijke  geledingenraad
personeel  van de GMR, zijn uiteindelijk  18 personeelsleden  bevorderd  van de La- naar  de Lb-
schaal.

De díredíestructuur  op de scholen  binnen  het  OPOZ  werd  in 2010  aangepast.  In de nieuwe  opzet

heeft elke zelfstandige locatie een eigen directeur, terwiJ  tegelijkertijd  minder  scholen  recht
hebben  op een  adjunct-directeur.

In het verlengde  van  het personeeIsbeleidspIan  wordt  jaarlijks  beleid  geformuleerd  in het
bestuursformatiepIan.  In de vorige  paragraaf  ís daarop  nader  ingegaan.

2. ()iiJgi  bviibupbi  cnJ7bZviis

De totale  ontwikkeling  van leerlingen  staat  centraal  binnen  het  onderwíjs  op de OPOZ-scholen.  Het
ondemíjsaanbod  omvat  op alle  scholen  minimaal  de landelijk  vastgestelde  kerndoelen.  Alle OPOZ-
scholen  bieden  echter  meer,  onder  het  motto  'Meer  dan moet'.

Via  het CITO-leerlingvoIgsysteem  worden  de  onderwijsprestaties  van  de  leerlingen  en  de
onderwijsopbrengsten  van  de scholen  systematisch  gevolgd.

Het beoordelen  van de ondeíjsopbrengsten  is ook de hoofdtaak  van  de rijksinspectie.  Smds  een
paar  jaar  richt  de inspectie  zích daarbij  in eerste  ínstantie  op de besturen  als eindverantwoordeIijke
voor  de kwaliteit  van het  onderwijs  op de scholen.  Daarvoor  was de inspectie  gericht  op de scholen
zelf  en werd  het  bestuur  niet  als gesprekspartner  beschouwd.

-10-
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3. Kwa1iteit.

Structurele kwaIiteitsverbeteríng  van het product  'openbaar  (speciaal)  basisondemijs'  krijgt  binnen
OPC)Z veel aandacht.  Zo wordt  een kwaliteitscyclus  gehanteerd  met  betrekking  tot  de ontwikkeling
en uítvoerfög  van beleid  op uiteenlopende  terreinen.

In 2008 is een integraal systeem van kwaliteitsontwikkeling  en -bewaking ontwikkeld, waarbij  veel
onderdelen van het onderwijsproces van tijd tot tíjd op school- en organisatieniveau de revue
passeren. In 2009 hebben de scholen aan de hand van een checklist voor de eerste onderdelen  de
stand van zaken in beeld gebracht en waar gewenst verbeterafspraken gemaakt. In 2ü10  is
genoemd systeem tegen het licht gehouden en zijn aanscherpingen  doorgevoerd.

Er wordt de nodige  energie  geÏnvesteerd  In de ontwikkeling  en uitvoering  van plannen  van aanpak
in het verlengde  van  de schoolplannen  en  de  CITO-eindtoets  wordt  als  een  intern
kwaIiteitsinstrument  gehanteerd.

De directeuren  van  de scholen  zíjn  ook  in 2C)10 begeleid  op  het  terrein  van  het
verandermanagement, gerícht  op het structureel  verhogen  van de kwalíteít  van het onderwíjs
binnen  onze  organísatie.

Er is in 2010 een nieuw strategisch beleidsplan "Goed, beter......best"  vastgesteld  voor  de periode
2010-2015.  In dit  plan staan  vier  thema's  centraal:

ë De leerlingaantallen  op de OPOZ-scholen.
a De onderwijsopbrengsten.
*  De samenwerkíng  met  de kinderopvang.
*  Kwalíteit

4- Ïui«jan/iö/i4/i/aiJ-

Het OPOZ  draagt de  basiskenmerken  van  het  openbaar  ondemijs  actief  uit:  algehele
toegankelíjkheíd en actíeve pluriformiteit.  Alle leerlingen  ín de basisschoolleeftijd  zíjn binnen het
OPOZ  welkom, op voomaarde  dat tegemoet  gekomen  kan  worden  aan  de  zorg-  en
inStructíebehoefte  van de betreffende  leerling.
Leerlingen, die voor hun ontwikkeííng  zijn aangewezen  op een specíale  vorm van ondemijs,
worden níet geplaatst.  De ouders  van deze leerlíngen  worden  desgewenst  begeleid  naar een
passende  vorm  van onderwijs.

5.  Huisvestinq.

Alle OPOZ-scholen zijn goed gehuisvest. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Er ís een
meerjaren-onderhoudsplan en jaarlijks wordt bepaald welke extra adívíteiten uitgevoerd rnoeten
worden. Daarbij gelden als criteria: veiligheid, onderwijsnoodzaak en overige wensen.  Er wordt
gewerkt aan de uitvoeríng van een meerjarenplan  met betrekkíng tot  onderwijskundige
verbeteringen in de schoolgebouwen. In 2010 zíjn in dat kader werkzaamheden uitgevoerd  op de
Meester  Vemersschool  en de Springplank.

In 2010 werd de nieuwbouw voor de Meerpaal geopend. Verder verkeerden nieuwbouwplannen
voor de Vijverburgh, de Vuurtoren, de Píramide en de Da Vinci in wisselende  stadia  van
voorbereiding.

De schoolschoonmaak is in 2004 aanbesteed. De kwaliteit van de schoonmaak  baarde  zorgen  in
2005. Er is een pían ontwikkeld ter verbetering van deze sítuatíe. In samenwerking  met het
schoonmaakbedrijf  ís in 2008 een situatie van ovemegende  tevredenheid gerealiseerd.  Op basís
van de maandeííjkse controle door de directeuren kon worden vastgesteld, dat deze situatie  in
2009 is gehandhaafd. Negatieve excessen werden in goed overleg met het schoonmaakbedríjf  zo
snel mogelijk gecürrigeerd. In 2010 kon deze lijn in positieve zin worden  doorgetrokken,  ook  al
bleven zich incidenten voordoen. Met name de hygiëne in de toiletruimten blijft zorgen  baren.  In
2010 hebben wij ín samenwerking met de gemeente Zoetermeer actie ondernomen om juist  dat
knelpunt op te lossen, hetgeen slect.;s ten dele is gelukt. In 2C)11 zal een niecawe aanbesteding  van
de schoolschoonniaak worden uitgevoerd, waarbij in het progra eisen extra aandacht  zal
worden beSteed aan de erVaren knelpunten.  l/@()(  jd(;(al oeleinden

Rphnrp  d roleverklaring
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6, Orqanisatorische  ontwikkelinqen

De administratieve  samenvoeging  van de Edelsteen  en de Waterlelie  in Rokkeveen-West  is per 1
augustus  2010  gerealiseerd  met  een hoofdlocatie  aan de Goudenregenzoom  en een nevenvestiglng
aan de Sieraadlaan.

In  2011  zullen  De Víjverburgh,  De Vuurtoren  en de Da Vinci  intrek  nemen  in hun
nieuwbouwlocaties.

C, Fänancfën  op balansdatum.

Het OPOZ heeft  het  jaar  2010 afgesloten  met  een negatief  resultaat  van *: 466.630.  Er was een
negatief  resultaat  begroot  van € 88.938,  maar  als gevolg  van met  naïs  extra,  geplande  uitgaven
in het  kader  van nieuw  beleid  is een groter  tekort  ontstaan.  Elders in dit  jaarverslag  hebben  wij dit
reeds toegelicht.  Na jaren  met een ruim  positief  resultaat,  teert  onze organisatie  sínds 2009
bewust  ín op de algemene  reserves.  Het tekort  ín 2010  ís -  naast het beleidsríjke  deel  -
veroorzaakt  door  met  name  de volgende  financiële  tegenvallers:  het afschaffen  door  het rijk  van de
groeiregeling,  een korting  op de gelden  voor  bestuur&management  en een personele  overschrijding
op meerdere  scholen.

De balans  ín deze jaarrekening  en de vermelde  kengetallen  laten  een  financieel  gezonde
organisatie  zíen, die in alle opzichten  aan haar verplichtingen  kan voldoen  en over  voldoende
financiële  reserves  beschikt  om werk  te maken  van het  realiseren  van haar  kwaIiteítsdoelsteIIingen.

D. Activiteiten  gedurende  het  verslagjaar

1. A/qemeen,

De uitvoering  van de kernactivíteiten  heeft plaatsgevonden  overeenkomstig  de planning  en de
vastgestelde  beIeídsprioriteiten.  In 2010  werd  gestart  met  de uitvoering  van de beleidsvoornemens
uit het derde  strategisch  beleidsplan  2010-2015  'Goed,  beter......  best',  waarvoor  een plan van
aanpak  werd  ontwikkeld  (inclusief  een financiële  paragraaf).

Aan de marketing  op schoolníveau  werd - met inschakeling  van  het bureau  WWAV - extra
aandacht  besteed  met onder  rneer  de afspraak,  dat elke school een eigen schoolprofiel  zou gaan
üntwíkkelen  en uítdragen.  In 2010  was de laatste  groep  scholen  aan de beurt.  Alle OPOZ-scholen
beschíkken  ínmiddels  over  een specifieke  flyer,  waarin  de school  haar  profiel  presenteert.

In 2C)10 werd met Tredín samengewerkt  ín het kader  van de bedrijfsgezondheidszorg.  Het
verzulmpercentage,  dat zich in 2009  met  7,2o/o nog boven  het landelijk  gemlddelde  bevond,  was
eind 2010 teruggebracht  tot  5,4Ö/o, onder  het landelijk  gemiddelde.  Dit resultaat  is te danken  aan
een goede  samenwerking  tussen  alle betrokkenen  op school-  en organisatieniveau.  In de 2" helft
van  201ü  werd  onze  organisatie  door  het  vervangingsfonds  -  op  basis  van  het  hoge
verzuimpercentage  in 2ü09  - in de gelegenheid  gesteld  deel te nemen  aan 'Actief  PO', waarbij  alle
personeelsleden  boven  de 45 jaar  werden  uítgenodigd  deel te nemen  aan een onderzoek  naar  hun
werkbeleving  en functíoneringsrisico's  voor  de komende  jaren.  De afronding  van dit onderzoek
vindt  in 2011  plaats.

In het kader  van het lükale onderwijsachterstandenbeleíd  werd in augustus  201Ü  het aantal
schakelklassen  uitgebreid  van 6 naar  7: Zwanenbos(2),  Saffier  (kopklas),  Meerpaal  (2),  Het Groene
Hart (2).  Tegelijkertijd  werd  afgesproken,  dat  er met  ingang  van het schooljaar  X)10-2011  sprake
zou zijn  van co-financiering  door  onze  organisatie.

In 2010 is de samenwerking  met Zoetermeerse  ínstellingen  voor kínderopvang  versterkt.  Met
name de contacten  met Kern Kinderopvang  zijn íntensief  en uiterst  posítief.

-12-
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2, Leer/fm7en

Het totale  leerlingenaantal  op de OPOZ-basisscholen  daalde  in 2010  met  ruim  100  leerlingen.  Dit
was een flinke  tegenvaller.  Een jaar  eerder  was er ook al sprake  van een afname  met 100
leerlingen.  AI een aantal  jaren  wordt  alles  üp  alles  gezet  om de afname  te stoppen.  Helaas  heeft  dit
nog  níet tot  het gewenste  resultaat  geleld.  Het is een  kwestíe  van lange  adern,  zo is onze
overtuiging.

Het  aantal  leerlingen  op de scholen  voor  speciaal  basisonderwijs  is in 2010  gestegen  van 195  naar
217.  Hiervoor  is geen auidelíjke ooraak  aan te wijzen.  Een  belangrijk  deel van de groei  is
afkomstig  van  scholen  buiten  het  WSNS-samenwerkíngsverband,  waarvan  het  OPO deel  uitmaakt.

Alle  scholen  organiseerden  in 201ü  schoolspecifieke  marketingactiviteiten,  waaronder  open  dagen.

3. Personeel

De  formatieve  gevolgen  van  de  afname  van  het  leerlingenaantal  konden  in  2010  worden
opgevangen  via  natuurlijk  verloop  en  zíektevervanging.  Er  was  beperkte  ruímte  om  nleuw
personeel  te benoemen.

De werkingsduur  van de vigerende  CAO voor  het personeel  líep in 2010  ten einde  Het OPOZ-
bestuur  heeft  de CAO van  toepassing  verklaard  voor  het  personeeí  binnen  onze  organisatie.

4, Huisvestinq

Door  de gemeente  Zoetermeer  werden  in 2008  plannen  ontwikkeld  voor  een facelíft  van de
schoolpleínen  bij de scholen.  In 2008  werd dít als eerste  gerealiseerd  bij Het Zwanenbos.  De
verdere  uitvoering  liep grote  vertraglng  op,  ümdat  voor  de ontwikkelde  plannen  onvoldoende
financiële  middelen  beschikbaar  waren.  Er werd  besloten  tot  versoberde  uitvoering.  In 2010  werd
de uítvoering  weer  opgepakt  met  gerenoveerde  pleinen  bij  de Watersníp  en de AMG Schmidtschool.

Voor  wat  betreft  de verbouw-  en nieuwbouwplannen  vemíjzen  we naar  hetgeen  daarover  in een
vorige  paragraaf  naar  voren  is gebracht.

Voor  ideri

Behorend

b..a....0.9.

eleinden
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E. Ïreasuryverslag.

Treasurymanagement.

Het  OPOZ beschikt  over  een oblígatieportefeuille.  Met betrekking  tot  het  beheer  daarvan  werd  hetCollege  van Bestuur  in 2D10  geadviseerd  door  de ING-bank.  Aangezien  deze  bank  eínd 2C)10 nietmeer  voldeed  aan  alle door  het minísterie  aangegeven  vereisten,  zal in 2ü11  samenwerking
worden  gezocht  met  een  andere  financiële  instelling.
Het OPOZ  beschikt  over  een door  het College  van Bestuur  vastgesteld  treasurystatuut,  waarinonder  meer  is vastgeíegd  hoe het  obligatiepakket.minimaal  dlent  te zljn  opgebouwd,  teneinde  definanciële  risico's  maximaal  te beperken  en het  rendement  te maximaliseren.
De maxímale  omvang  van  de beleggingsportefeuiIIe  is de resultante  van  de liqfüde  mlddelen  minusde voor  de reguliere  bedríjfsvoerfng  benodigde  míddelen,  rekening  houdend  met  een voorzieningvoor  onverwachte  uitgaven  en verplichtingen.  Er vinden  alleen  rislcomljdende  beleggingen  enbeleningen  plaats  die voldoen  aan de regeling  beleggen  en belenen  door  instellingen  voor  onderwijsen onderzoek  201C), gepubliceerd  in de Staatscourant  nummer  14404  van 28 september  2009.  Debeleggíngshorízon  is 2 tot  10  jaar,

De beleggingsportefeuille  bestaat  per  31 december  2010  uit  de volgende  obligaties:

Omschrijving

3,250%  ABN  AMRO Bank  05/15
5,250oA  Bank  Ned Gem O1/11
4,500%  8ank  Ned Gem 99/14
3,750@/o Germany  04/15
4 ,000o/o  Nederland  02/12
4,50üo/o  Nederland  07/17
4,250@/o Nederland  03/13
3,375%  Rabobank  Ned 06/16

Omvang

250.000
250.000
300,000
194.000
275.000
lüCl.OOO
230.000
230.000

Balanswaarde
€

248.869
251.216
3ü2.165
195.654
;!]1.921
3ü7.201

99.D42
219.575

1.825.643

De oblígaties  5,250%  Bank Ned Gemeente  O1/11 zijn in de balans
kortlopende  vorderingen  omdat  deze  obligaties  afiopen  in 2011.

Koerswaarde
€

254.363
254.325
321.870
209.995
292.572
111.360
248.101
230.0üü

1.922.586

opgenomen  onder  de

De in X)08  ingetreden  wereldwijde  recessie  heeft  geleíd  tot  minder  rentebaten  dan begroot,  maarheeft  níet  tot  andere  negatíeve  gevolgen  geleid.

Verantwoording  beleíd  en  uihroering  instellíngen  op  dit  punt.

Jaarlijks,  bij het  vaststeííen  van de jaarrekeníng,  gaat  het  College  van Bestuur  - in samenwerkíngmet de  Raad van  Toezlcht  - na  of het beleid  ter  zake van  de  beleggingen  nog  steeds  inovereenstemming  is met  de inhoud  van het  traesurystatuut  en of bijsteíling  noodzakelijk  is. In2010  bleek  er  geen  frictie  tussen  beleid  en uitvoering  en kon  bíjstelling  achtemege  blijven.

F.

L

Toekomstige  ontwikkelingen

AdmífiiStragíeVO  ff?n'?("!l.'aLqu@qiz4  iíi  rN.VOnVeËtiqjfiqen.

In 2011  zal de Edelsteen,  sinds  augustus  2ü10  nevenvestiging  van De Waterlelie  (samen  formeelals Rokkeveen-West  aangeduid)  worden  omgezet  in een dislocatie  als gevolg  van de afname  vanhet  leerlingenaantal  op OPOZ-niveau.

Het ziet  ernaar  uit, dat  het  leerlingenaantal  op organisatieniveau  in 2011  licht  zal groeien.  Datbetekent,  dat  er in elk geval  in 2012  geen  admínistratieve  samenvoeging  van schoíen  doorgevoerd
behoeft  te worden.  Het  streven  is erop  gericht  om het  huidige  aantal  zelfstandige  onderwijsloc-  a:íesonverkort  te handhaven.  %ocht  dit onverhoopt  toch níet mogelijk  blijkeri,  dan zullen  tijdig  ín

overleg met alle betrokkenen de noodzakelíjke maatregevIeonowrqiíJeeW gg1í4iF4y4rd.
-14-  Benoren
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2. Verdichge  6eqrotfm7  2021

Baten
Rijksbíjdragen
Overige  üverheidsbijdragen  en -subsldies
Overige  baten

Totaal  baten

lasten
Personeelslasten
Afschríjvingen
Huisvestingslasten
Overige  lasten

Ïotaal  lasten

Begroot
2010

18.653.992
558.659

1.066.527

20.279.178

17.347.049
352.192

1.439.375
1.397.269

20.535.885

Begroot
2C)11

17.365.367
451.448

1.387.089

19.203.904

16.225.451
399.181

1.401.094
1.291,977

19.317.703

Saldo  baten  en lasten -256.7ü7 -113,799

Financiële  baten  en lasten

Resultaat  uit  gewone  bedrijfsvoering

167.769

-88.938

119.775

5.976

Totaal  resultaat -88.938 5.976

3. Níe11M1 €3 u/  emJüh  L  /;ii  uiiZa  v7íiiZiií

In de periode  tot medio  2015 zal de uitvoering  van het beleid,  zoals geformuleerd  in het derde

strategisch  beleldsplan  'Goed,  beter.....  best',  worden  voortgezet.  Daarbij  gaat  het niet  zozeer  om
nieuwe  of andere  kernactiviteíten,  maar  wel om een aantal  met  name  genoemde  speerpunten,  die
elders  in dit  jaarverslag  aan aandacht  hebben  gekregen,

4. Leerlinqen

Volgens  de meerjarenprognose  van de Gemeente  Zoetermeer  moet het mogelijk  zljn om  de

komende  jaren  het totale  leerlingenaantal  op de OPOZ-basisscholen  min of meer  op het huidige
niveau  te handhaven.  Het OPOZ-beleíd  is erop gericht  om dat  ook  daadwerkelíjk  te realiseren.

5. Personeel

Jaarlijks  wordt  een  personeelsformatieplan  door  het bestuur  vastgesteld.  Afname  van  het
leerlingenaantal  kon tot nu toe  worden  opgevangen  door  natuurlijk  verloop,  waardoor  het
werkgelegenheidsbeleid  volledig  kon worden  gerealiseerd  zonder  gedwongen  ontslagen.  Naar

vemachting  zal deze situatie  zich de komende  jaren  - met  de nodige  inspanning  en flexibiliteit  -
continueren.

In 20C17 is een personeelsbeleidspIan  vastgesteMofX  m'fi:g:oa)ede  komende  jaren

de nodíge aandacht bli)ven Vergen. B eh Oren  d 6i) ä7JlB  ririg
e.ü......g.9,..Jffi.
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6. Huisvestinq

Medio  2011  zal naar  verwachting  de nieuwbouw  gereed  zijn  voor  De Vijverburgh  (als  onderdeel  van

De Meerburgh),  de Vuurtoren  en Da Vinci.

Medio  2ü13  kan  De Piramíde  naar  verwachting  nieuwbouw  in gebruik  nemen.

In een  aantal  OPOZ-scholen  zullen  de komende  jaren  onderwijsverbeterende  aanpassingen  worden

uitgevoerd.  In 2ü11  ev. staan  plannen  op de rol voor  onder  meer  de Baanbreker,'t  Plankíer,  de

Meester  Verwers,  de  Triangel  en de AMG  Schmidtschool.

Voor  wat  betreft  de nieuwbouwlocaties  zullen  de door  het  rijk  beschikbaar  te stellen  budgetten  in

príncipe  taakstellend  zijn.  Voor  zover  noodzakelijk  zal  er  door  onze  organisatie  worden

meegefinancierd  ten laste  van de onderhoudsvoorziening  en/of  de algemene reserve.  Voor de
onderwíjskundíge  aanpassingen  zijn  door  de gemeente  Zoetermeer  budgetten  beschikbaar  gesteld,

maar  ook  daarbij  kan  sprake  zijn  van  medefinanciering  doür  OPOZ.

Zoetermeer,

juni  2011.

Voor  identi

Behoreríd  Lr

d.d. .......0

föden
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Xnhoudelífk  vers/aq  20jO  van  de  Raad  van  Toezicht.

2010  was  het  eerste  jaar,  waarin  de Raad  van  Toezicht  als zodanig  functioneerde.  Het  werd  een

jaar  van verkennen.  Samen  met  het College  van Bestuur  werd  gedíscussieerd  over  de taken,

bevoegdheden  en verantwoordelijkheden  van  de Raad  van  Toezicht,  mede  in relatíe  tot  die  van  het

College  van  Bestuur.  Er werden  afspraken  gemaakt  met  betrekking  tot  de gewenste  ínformatie  -

met  name  in de vorm  van  kengetallen  - van  de kant  van  het  College  van  Bestuur,  aan de hand

waarvan  de Raad  van  Toezicht  haar  interne  toezichthoudende  rol ínvulling  wenst  te  geven.  De Raad

van  Toezicht  komt  jaarlijks  5 keer  in vergadering  bijeen  en brengt  per  jaar  1 werkbezoek  aan een
OPOZ-school.

In 2C)10 heeft  de Raad  van  Toezicht  haar  toezícht  op de organisatie  uitgeoefend  overeenkomstig  de

vastgestelde  OPOZ-statuten  en heeft  met  ínsternming  kennis  genomen  van  de wijze,  waarop  het

College  van  Bestuur  de OPOZ-organisatie  leídt.  De Raad  van  Toezicht  heeft  het  College  van  Bestuur
- voor  zover  van toepassing  - voorzien  van  advíezen  met  betrekking  tot  thema's,  die in de

vergaderingen  van  de Raad  van  Toezicht  aan  de  orde  zijn  geweest.

In het  2" deel  van  2ü1ü  is een benoemingsprocedure  gestart  ter  invulling  van  nüg 2 bestaande

vacatures  in de  Raad van  Toezicht.  Er ís een benoemingsadviescommissie  samengesteld  met

vertegenwoordigers  van  de Raad  van  Toezicht,  het  College  van  Bestuur  en de oudergeleding  van

de GMR.  Aan  het  einde  van  het  verslagjaar  was  de procedure  nog  niet  afgerond.

Zoetermeer,

juni  2011.

Voor  íde
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St.  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

FÏNANCIElF:  POSÏTÏË

Ter  verkrijging  van  een inzicht  in de financiële  positie  van  het  schoolbestuur  dienen  de navolgende

overzichten.  Deze  zijn  gebaseerd  op de gegevens  uit  de jaarrekening.

Ter  analyse  van  de financlële  positie  dlent  de vüígende  üpstelllng,  welke  is gebaseerd  üp de gegevens  ult

de balans:

Vergelijkend  balansoverzicht

ACTÏVA

Materiële  vaste  activa

Financiële  vaste  activa

Vorderingen

Llqulde  middelen

31-12-2010

€  'Vo

1.853.277

1.574.427

1. 455.641

2. 898.757

23 8

20 2

18  7

37 3

7.782.102  100,O

31-12-2009

€  'Vo

1.543.069

1.828.342

1.885.358

3.152.084

18 4

21 7

22 4

37 5

8.408.853  100,ü

PASSIVA

Eigen  vermogen

Voorzieningen

Kortlopende  schulden

4.632.576

66ü.335

2,489.191

7.782.1ü2

59,5

8,5

32,0

100,ü

5.099.206

704.701

2.604.946

8.4ü8.853

60,6

8,4

31,0

lüO,O

Voor  ídentifi

B;fiürer';d  füj
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St.  Openbaar  Primaír  Ondenuijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

KENGETALLEN

Hieronder  ís een overzicht  opgenomen  van  de ontwíkkeling  van  de belangrijkste  financiële  kengetallen  in

2ü10.  De Stíchtíng  Openbaar  Primair  Ondenvíjs  Zoetermeer  heeft  nog geen  streefwaarden  voor  de

kengetallen  opgesteld.  Daarom  wordt  bij de onderstaande  kengetallen  voor  liquiditeit,  solvabiliteit  en

weerstandsvermogen  gerefereerd  naar  landelijk  gehanteerde  streefwaarden.

2C110 2009

Liquiditeit

(Vlottendeactiva/kortlopendeschulden)  1,75  1,93

De Ilquiditeít  geeft  de mate  aan  waarín  het  bestuur  in staat  is op korte  termijn  aan haar  verplichtingen  te

voldoen.  De liquiditeitsposltie  geeft  de toestand  op 31 december  weer;  er  is dus sprake  van  een

mümentopname.  Een Ilqulditeltspositie  groter  dan 1 geeft  aan  dat  de stichting  in staat  is op korte  termljn

aan haar  betaIingsverplichtíngen  te voldoen.  De llquiditeitsposítie  is met  een ratio  van  1,75  dan ook  goed

te noemen.

Solvabllltelt  1

(eigen verm:»gen  (exd. voorzieningen)  /  totaal  passiva  * 1 00%)  59,53  60,64

De süfüablliteit  geeft  de mate  aan  waarin  het  bestuur  in staat  is op langere  termijn  aan haar  verplíchtingen

(rente  en aflossing)  te voldüen.  Het  Ministerie  van  Ondemijs  víndt  dat  de solvabílíteit  van

ondemijsinstellingen  tussen  de 10  en 45 procent  zou  moeten  líggen.  De solvabilíteitspositie  geeft  de

toestand  op 31 december  weer;  er  Is dus  sprake  van  een  mürnentopname.

Rentabiliteit

-0,68(netto-resultaat  /  totale  baten  * 10ü%)  -2,27

De rentablliteit  geeft  aan hoe effectief  met  de opbrengsten  würdt  ümgegaan.  Bij dlt  kengetal  wordt

gekeken  naar  de verhouding  tussen  het  netto-resultaat  en de totale  opbrengsten.  Het  Minlsterie  van

Onderwijs  vindt  dat  de rentabiliteit  tussen  de -3 en +3  procent  zou  moeten  zitten.  Grotere  afwijkingen

geven  een ongezonde  bedríjfsvoeríng  weer.

24 49

Weerstandsvermogen

(Eigen  vermügen  /  Totale  baten  * lüO%)  a 22,49

Het  weerstandsvermogen  geeft  aan  hoe  de beschikbare  reserves  zich  verhouden  tot  de exploitatie.

Naarmate  de reserves  groter  zijn  zal  het  weerstandsvermogen  groter  zijn.  Het  weerstandsvermogen  zou

tussen  de IO en 40 procent  moeten  llggen.

Personeelslasten  /  totale  lasten 83,36 81,51

Materiële  lasten  /  totaÍe  lasten 16,64 18,49

Kapitalisatiefador

De kapitalisatiefactor  wordt  gehanteerd  üm te slgnaleren  of een onderwijslnstelling  zljn  kapltaal  al dan  niet

efflciënt  benut.  De middelen  die een onderwljsinstelling  nodig  heeft  om zijn  doelstellingen  te

verwezenlijken  wordt  uitgedrukt  in een  percentage  van  de jaarlijkse  baten.  De Commíssie

Vermogensbeheer  OnderwijsinstelIingen  hanteert  een signaleringsgrens  van  35 '/o

(Totaal  vermogen - gebouwen  en terreinen)  /  To[qlp; p@tqB*  1,0p,%) 4ü,3837,78

den

kföririg
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St.  Openbaar  Primair  Onderwijs  2oetermeer  te  Zoetermeer

GROf4DSLAGEN

ALGEMEEN

De jaarrekenlng  ís opgesteld  met  inachtnemlng  van  de bepalingen  üpgenümen  In de Mlnisteriële  Richtlijn
jaarverslaggevíng  ondeïijs.  Hierblj  wordt  aansluiting  gezocht  bij  de bepalingen  van  Boek2  títel  9 van het
Burgerlijk  Wetboek  en de Richtlijnen  voor  de jaarverslaggeving  waaronder  Richtlijn  660
0ndenvijsínstelIingen.

De waardering  van  activa  en passiva  en de bepaling  van  het  resultaat  vinden  plaats  op basis  van
historische  kosten. ïenzlj  blJ de desbetreffende  grondslag vrior de speclfieke balanspost  anders wordt
vermeld,  worden  de actíva  en passlva  opgenomen  tegen  nominale  waarde.
Baten  en lasten  worden  toegerekerid  aan het  jaar  waarop  ze betrekking  hebben.  Winsten  worden  slechts
opgenümen  voor  zover  zij op balansdatum  zijn  gereallseerd.  Verpllchtingen  en mogelijke  verllezen  díe hun
oorsprong  vinden  voor  het  einde  van  het  verslagjaar,  worden  in acht  genomen  indien  zij voor  het  opmaken
van  de jaarrekeníng  bekend  zíjn  geworden.

De in de  jaarrekenlng  opgenomen  bedragen  lulden  in hele  euro's.

STELSELWIJZIGING

In de jaarrekening  201ü  is op grond  van  de Minísteriële  Regeling  van  de Miníster  van  Onderwijs,  Cultuur  en
Wetenschap  van 22 september  2010,  nr. WJZ-237131  een stelselwijzíging  doorgevoerd.  Op grond  van
deze  Ministeriëíe  Regellng  dient  met  Ingang  van  2010  de voorziening  BAPO vrij  te vallen  ten  gunste  van
het  eigen  vermogen  en dienen  de BAPO kosten  als perfodelasten  verwerkt  te worden.
Omwille  van  de yergelijkbaarheid  van  de jaarcijfers  2009  en 201 €) zíjn  de vergelijkende  cijfers  over  20C)9
aangepast  in de jaarrekening.  Als gevolg  van  de stelselwijzígíng  ís het  resultaat  üver  2C)Ü9 € 86.509  hoger
dan  de vastgestelde  jaarrekenfög  2€)09, Het  eigen  vermogen  is vermeerderd  met  een bedrag  van
€ 5ü2.06C1.

In 2C110 heeft  de Raad  voor  de Jaarverslaggevíng  de Richtlijnen  voor  de jaarverslaggeving  R.J 271.3
gewijzigd.  Deze  wijzíging  leidt  tot  het  vervallen  van  het  onderscheid  tussen  toegezegd.e  bijdrageregelingen
en toegezegd  pensioenrege}ingen.  Deze  wijziging  leidt  niet  een andere  verwerking  van  de pensioenregeling
van  de stichting  Openbaar  Primaír  Onderwijs  Zoetermeer,  maar  geldt  wel  als een  stelselwijziging  die  in
overeenstemming  met  R]140  moet  worden  vemerkt.  Deze  stelselwijziging  leldt  niet  tot  een effect  op
vermogen  of  resultaat  en de vergelijkende  cijfers  zullen  niet  aangepast  worden.

VERGELIJKENDE  CIJFERS

Voor  zover  van  toepassíng  zijn  ter  vergelijking  de realísatiecijfers  opgenomen  van  het  voorgaande  jaar,
alsmede  de cíjfers  van  de meest  recente,  vastgesteíde  versie  van  de begroting  van  het
verantwoordingsjaar

Voür  identificat den

klaririg
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St.  Openbaar  Primair  Ondeíijs  Zoetermeer  te Zoetermeer

GRONDSLAGEN  VOOR  DE WAARDERING  VAN  A €:TIVA  EN PASSIVA

Materiële  vaste  activa

De materiele  vaste  activa  worden  gewaardeerd  op aanschafwaarde,  vermínderd  met  lineaír  berekende
afschn)vingen,  gebaseerd  op de verwachte  economische  levensduur.  De activeringsgrens  ís Eur 5üO  Iri het
laar  van ínvesteren  wordt  naar tildsgelang  afgeschreven

Financiële  vaste  activa

De obligaties  worden  opgenornen  tegen  de geamortíseerde  kostpn)s.  Obligaties  welke  binnen  een )aar
aflopen,  zi3n opgenomen  onder  de kortlopende  vorderingen.

Vorderingen

De vorderingen  worden  opgenomen  tegen  nominale  waarde,  voor  zover  noodzakelí)k  onder  aftrek  van  een
voorziening  voor  het  nsico  van  oninbaarheíd

Líquide  middelen

De liquide  míddelen  staari,  voor  zover  niet  anders  vermeld  in de toelichting  op de balans,  ter  vn)e
beschikking  van  het  bestuur  en worden  gewaardeerd  tegen  nominale  waarde.

Algemene  reserve

De algemene  reserve  betreft  een buffer  ter  waarborging  van  de continuiteit  van  het  bevoegd  gezag  en
wordt  opgebouwd  uit  resultaatbestemming  van  overschotten  welke  ontstaan  uit  het  verschil  tussen  de
toegerekende  baten  en werkeli)k  gemaakte  lasten  In geval  van  een tekort  wordt  dit  resultaat  ten laste  van
de algemene  reserve  gebracht.

Reserves  worden  geacht  uít  publieke  middelen  te zi)n opgebouwd  ten  zi) expliciet  anders  is verrneld  in de
toelichting  op de balans.

Bestemmingsrestrves

De bestemrníngsreserves  betreffen  een  buffer  ter  waarborging  van  de continuiteit  van  de Stichting  en
worden  opgebouwd  uit  resuItaatbestemmirig  van  overschotten  welke  ontstaan  uit  het  verschil  tussen  de
toegerekende  baten  en de werkeli)k  gemaakte  lasten  In geval  van  een  tekort  wordt  dit  resultaat  ten  laste
van de bestemmíngsreserves  geboekt.  Bi) de bestemming  van  het  resultaat  worden  de overschotten  naar
de desbetreffende  bestemmingsreserve  geboekt.

Reserve  adiva

Deze  reserve  is gevormd  door  de waardering  van  de aanwezige  inventaris.  Jaarli)ks  valt  middels
resultaatbestemmíng  een  deel  van  deze  reserve  vri),  dat  overeenkomt  met  de afschn)vingslast  van  de
gewaardeerde  mventaris

Voor  identí
Q  ,'  «  )-4
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Voorzieningen

Voorziening  onderhoud

Met  íngang  van  het  boekjaar  20C16 wordt  de hoogte  van  de voorziening  bepaald  aari  de hand  van  het

Meerjaren  Onderhoudsplan  van  de Gemeente  Zoetermeer  die  het  onderhoud  coördineert.  Op basis  van  dít

meerjarenplan  wordt  de jaarlijkse  benodigde  dotatie  bepaald.  De werkelijke  kosten  in een  jaar  worden

onttrokken  aan  de voorzlenlng.

Voorziening  spaarverlüf/jubilea

De voorzíening  spaarverlof  dient  ter  dekking  van  toekomstige  uitgaven  als gevolg  van  herbezetting  voor

opgebouwd  spaarverlof.  De voorziening  wordt  jaarlijks  berekend  op basis  vari  de opgebouwde  rechten  van

de personen  die  sparen  voür  spaarverlof.

De voorzíenlng  jubílea  is gevormd  ter  dekking  van  de kosten  van  jubileumgratíficaties  die op grond  van  de

cao dienen  te worden  betaald.  Daarbíj  wordt  rekeníng  gehouden  met  de datum  van índiensttredíng,

blijfkanspercentage  en een uitkerlng  blj 25 en 40-jarig  jublleum  conform  de CAC). De vüorzienlng  Is

gewaardeerd  tegen  contante  waarde,  de discüntovoet  bedraagt  4!'o.

Kortlopende  schulden

De kortlopende  schulden  hebben  een vemachte  looptijd  van  maximaal  één  jaar.

Voor ídentif  índen
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GRONDSLAGEN  VOOR  DE RESULÏAAÏBtPALING

Algemeen

Het  resultaat  wordt  bepaald  als het  verschll  tussen  de baten  en alle  hiermee  verbonden,  aan het
verslagjaar  toe  te rekenen  lasten.  De baten  en lasten  worden  toegerekend  aan de verslagperiode  waarop
deze  betrekking  hebben.

Rijksbijdragen  OCW

Onder  de Ríjksbijdragen  OCW  worden  de vergoedíngen  voor  de exploítatie  opgenomen  verstrekt  door  het
Mínisterie  OCW.  De Rijksbijdragen  würden  toegerekend  aan  het  verslagjaar.

Pensioenen

De stlchting  ís aangesloten  bij het  bedrijfstakpensioenfonds  ABP en de stichtlng  heeft  in geval  van  een
tekort  bij het  pensioenfonds  geen  verplichting  tot  het  voldoen  van  aanvullende  bijdragen  anders  dan
hogere  toekomstige  premies

Afschrijvingen

De afschrijvingen  zijn  gerelateerd  aan  de aanschafwaarde  van  de desbetreffende  immateríële  en materiële
vaste  activa.  In het  jaar  van Investeren  wordt  afgeschreven  op basis  van  de door  het  bestuur  gemaakte
keuzen.

Meubilair

Leermiddelen

Duurzame  apparatuur

ICT-apparatuur  bestuurskantoor

ICT-apparatuur  scholen

aantal  jaar

10-20

8

5

3

5
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BALANS  PER  31  DECEMBER  201ö

ACÏIVA

Vaste  activa

Materiële  vaste  activa

Meubilaír

Hardware

IBBrmlddelen

Andere  vaste  bedrljf'smíddelen

Financiële  vaste  activa

Effecten

Vlottende  activa

Vorderängen (2)

Debiteuren

Mínisterie  van  OCW

Overige  vorderingen

Overlüpende  actfüa

Liquide  midde}en (3)

31 december  2C)1C1

€  €

31 december  20Ü9

520.578

529.130

374.251

429.318

1.853.277

57ü.513

490.068

406.331

76.157

1.543.Ü69

1.574.427

3.427.704

1.828.342

3.371.411

909.816

297.175

248.650

9.241

gog.gss

628.209

337.943

1.455.641

2.898.757

4.354.398

1.885.358

3.152. €»84

5.C137.442

7.782.102 8.408.853

Vüor  identí ele'inden
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31 december  2010 31 december  2009

PASSIVA

Eigen  vermogen (4)

Eigen  Vermogen

Voorzieningen (5)

Overige  voorzieningen

Kortlopende  schulden (6)

Crediteuren

Ministerie  van  OCW

Belastíngen  en premles  socíale
verzekeringen

Schulden  terzake  van  pensioenen

Overige  kortlopende  schulden

Overlopende  passíva

157.526

1.OOü

721.843

:zíz.gg:i

178,030

1.212.799

4.632.576

660.335

2.489.191

17C).308

2.000

861.998

225.814

363.892

980.934

5.099.206

704.701

z.so«.g+s

7.782.102 8.408.853

E'=:ïoí'snd  bij c
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St.  Openbaar  Primair  Onderwïjs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

STAAT  VAN  BAÏEN  EN LASTfö  öVER  2010

Baten

Rijksbijdragen  Ministerie  van  OCW

Overige  üverheldsbijdragen  en -subsidies

Overige  baten

Totaal  baten

Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overíge  lasten

Ïotaal  lasten

Saldo  baten  en  lasten

Realisatie

2010

18.607.312

767.252

1.087.903

20.462.467

17.558.863

372.670

1,424.776

1.69B.6C)3

21.054.912

-592.445

Begroting

2010

18.653.992

558.659

1.066.S27

2ü.279.178

17.347.049

352.192

1.439.375

1.397,269

20.535.885

-256.7ü7

Realisatie

2009

18,758.602

805.265

1.107.102

20.670.969

17.ü87.699

340.090

1.688.569

1.837.080

2ü.953.438

-282.469

Financiële  baten  en  lasten

Resultaat

125.815

-466.63ü

167.769

-88.938

141.317

-141.152

Nettoresultaat -466.630 -88.938 -141.152

den

klarírig

1T-----------

- 31



St. Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  te Zoetermeer

VCOr  ÍC:e eleinden

leverklaring

l:l . .. . . .....

- 32



St,  Openbaar  Primair  Onderwijs  2oetermeer  te  Zoetermeer

líA«.'ïnnnf-löVCílZïCllT  2«)10

Het  onderstaande  kasstroomoverzicht  is opgesteld  volgens  de indirecte  methode.  Hierbij  wordt  het saldo

baten  en lasten  als  iiltgangspunt  genomen,  waarop  vervülgens  correcties  würden  aangebracht  voor

verschillen  tussen  opbrengsten  en ontvangsten  en kosten  en uitgaven.

2010  2ü09

€  €  €  €

Kasstroom  uit  bedrijfsoperaties

Resultaat  -592.445  -282.469

Aanpassingen  voor:

- Afschríjvíngen  372,670  340.090

- Mutatlesvüürzieníngen  -44.366  -219.688

Veranderingen  in vlottende  middelen

- Vorderingen  429.717  261.138

- Schulden  -115.755  533.130

49.821 632.201

Ontvangen  interest

Betaalde  interest

134.902

-9.087

152.096

-1Ü.779

125.815 141.317

Kasstroom  uit  investeringsactiviteiten

Investeringen  ín materiële  vaste  activa

Overige  investeringen  in financíële  vaste

activa

-682.878

253.915

-447.880

448.553

Mutatie  liquide  middelen

- 428.963

- 253.327

673

774.191

Beglnstand  liquide  middelen

Mutatie  liquide  middelen

Eindstand  liquide  middelen

3.152.C)84

-253.327

2.898.757

2.377.893

774.191

3.152.C184

Het  resultaat  2C110 ín dit  kasstroomoverzícht  betreft  het  saldo  baten  en lasten.

De mutatie  eigen  vermogen  heeít  betrekking  op de  vrljval  van  de voorzlening  BAPO.  De reden  van  de

stelselwijziging  is beschreven  in de grondslagen  voor  de waardering.

- 33  -



St.  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  te Zoetermeer

Vcor  füen
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ÏOELICHÏING  BEHORENDE  TOT  DE BALANS  PER 31 DËCEMBER  201ö

ACÏIVA

VASTE  ACTIVA

1. Materiële  vaste  activa

Meubiíair

Hardware

Leermíddelen

Overlge  materlële  vaste  actlva

ïotaal  materiële  vaste  activa

31-12-2C)10  31-12-2009

€ €

520.578

529.130

374.251

429.318

1.853.277

57ü.513

490.068

406.331

76.157

1.543.C169

De overige  materiële  vaste  activa  zíjn  gestegen  door  ondemijskundige  aanpassingen  van het

schoolgebouw  aan de Irísvaart  (€ 285.820)  en aanpassingen  in het kader  van het verbeteren  van het

binnenklimaat  van enkele  schoolgebouwen  (€ 73.958),

Aanschaf-

prijs  t/m
2009

€

Meubilair

1.426.(]41

Hardware
748.928

Leermlddelen

(PO)
1.C106.160

Overige

materiële
vaste
activa  157.695

Totaal

materiële
vaste
activa

Cum.

afschrij-

vingen

t/m  2009

€

855.528

258.860

599.829

Boek-
waarde
31-12-
2009

570.513

490.ü68

406.331

Invester-
ingen
201C)

Des-

invester-

Ingen

2ö1C1

Afschrij-
vingen
201C1

Cum.
Aanschaf-  afschríj-

príjs  vingen
31-12-  31-12-
2010  2ü1ü

€ €

33.069 83.ö4  1.459.110

207.935 168.873 956.863

62.970 95.C)50 1.069.130

81.538  76.157  378.')04  25.743  536.599

938.532

427.733

694.879

107.281

Boek-
waarde
31-12-
2010

52C1.578

529.130

374.251

429.318

3.338J124  1.795.7S5  1.543.069 682.878 372.670  4.021.702  2.16E1.425  1.853.277

Om de cumulatieve  aanschafprijs  en de cumulatleve  afschríjvingen  getrouw  in de jaarrekening  te verantwoorden  zijn  de

activa die In 2010 niet meer in gebruik  zijn en volledig zijn afgeschreven  uit de activa-administratie  verwijderd.  Als

gevolg hiervan zijn de aanschafprijs  t/m 2üÜ9 en cumulatieve  afschríjvingen  t/m 2009 met € 2.252.725  verminderd.

üe afschrijvingspercentages Van de materiële vaste activa zi3?i'opg'e'rióríriáèe7:4ihae  grondslagen.

'-= .Ua2.fü1
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31-12-2010 :ií-ïz-:xoog

Overige  financiële  vaste  activa

C)bligaties 1.574.427 1.828.342

De koerswaarde  van  de obligaties  bedroeg  per  31 december  2010  Eur  1.922.586  (per  31 december  2009
Eur  2.368.288).

De afname  bestaat  uít  een  agioafschrijving  van  Eur  2.699.  Daarnaast  is Eur  251.216  onder  de kortlopende
vorderingen  opgenümen.  Dit  betreft  een obligatie  die binnen  een  jaar  afloopt.

Boekwaarde
31-12-2009

Mutaties  2010  Mutatíes  2010
+  -

Boekwaarde
31-12-201C)

Obligaties 1.828.342 -253.915 1.574.427

Vcor  icientif  einden
e-= :"iOi'ú  ri a bi  Ve ri'- I a r Í rig

(-:  i0 9 JU a7.tlïi
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VLOn'aENDE  ACTÏVA

2. Vorderíngen

Debiteuren

Mínisterie  van  OCW

Overïqe  vürderinqen

Eerste  ínrichting  obs  Florence  Nightíngale  inzake  Da Vinci

WSNS  werkgroep  en coördinatie

WSNS  overdracht

Salarisvoürschotten

Overlge

Kortlopend  deel  obligaties

Totaal  overige  vorderingen

C)verïqe  overlopende  activa

Couponrente

Rente  bankrekeningen

Energlevergoeding  Gemeente  Zoetermeer

Nog  te  ontvangen  bedragen  I.v.m.  medegebruik

Nog te  ontvangen  bedragen  í.v,m,  energie  en water

Nog  te ontvangen  gemeentelíjke  subsidie

Overíge  nog  te  ontvangen  bedragen

Voorultbetaalde  kosten

Belastingdienst

Totaal  overlopende  activa

Ïotaal  vorderingen

31-12-2ü10

909.816

41.173

3.282

1.504

251.216

297.175

46.939

42.978

19.925

17.227

71.501

6.984

12.951

30.145

248.650

1.455.641

31-12-20 €)9

9.241

C)09.%s

103.521

60.C)22

15.986

1. 178

2. 896

443.706

628.209

55.173

33.0ü4

22.050

152.681

6.527

1.366

41.545

25.597

337,943

1.885.358

3, Liquide  middelen

ING  betaalrekening

Schoolbanken

ING  beleggersrekeníng

Spaarrekeningen

Kas

Gelden  onderweg

ïotaal  liquide  middelen

291.033

116.247

54 €).ü34

1.95ü.586

1.086

-/-  229

2.898.757

585,893

145.077

1. 947

2. 418.636

531

3.152.084

den

:<larírig
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4. Eigen  vermogen

Algemene  reserve

Bestemmingsreserves

Ïotaal  eigen  vermogen

31-12-2010  31-12-2Ü09

€  €

4.357.396  40737.979

275.180  361.227

4.632.576  5.099.206

Algemene  reserve

Reserve  activa

Totaal  eígen  vermügen

ïotaal  Eigen  vermogen

5. Voorzieningen

Stand  per

31-12-2009 Resultaat

Overíge

mutaties
Stand  per

31-12-2010

4. 737.979  -380.583

361.227  -86.ü47

5. 099.2Ü6  -466.63ü

4.357.396

275.180

4.632  576

5.C)99.2 €)6 -466.630 4.632.576

Voürziening  spaarverlof

Voorzienmg  )ubileum-

verplichtingen

0nderhoudsvoorziening

Standper  Onttrek-  Standper

31-12-2C109  Dotaties  2ü10  kingen  201ü  Vri)val  201Ü  31-12-2C)1Ü

€  €  €  €  €

63.775  3.477  15.434  51.818

237.291  4.667  23.219  218.739

403.635  190.OC)0  203.857  -  389.778

704.701  198.144  242.510  660.335

Onderverdeling  voorzieningen

Voorziening  spaarverlof

Voorziening  )ubíIeumverpIichtingen

Onderhoudsvoorziening

< 1 )aar

€

1-5  )aar

€

51.818

14.00C)  204.739

175.000  214.778

189.000  471.335
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6. Kortlopende  schulden

Crediteuren

Ministerie  van  OCW

Belastlngen  en premles  soclale  verzekeringen

Schulden  terzake  van  pensioenen

Overiqe  kortlopende  schulden

Unicoz  energiekosten

Gem.  Zoetermeer  subsidieoverdracht

Gem.  Zoetermeer  brand  en ínbraakbeveiliging

WAO  2e halfjaar

Salarissen

Ziektewetgelden

Gem.  Zoetermeer  mentorprojed

Gem.  Zoetermeer  ouderkamers

Terug  te  betalen  gemeentelijke  subsidies

Platform  Technlek

Overíge

Overlopende  passiva

Vakantiegeld

Accountantikosten

Netto  salarissen  13e  maand

Energíekosten

Gem.  Zoetermeer  busvervoer  zwernmen

Subsidle  OCW/cultuureducatie

Subsidie  OCW/overbIijfkrachten

Subsídie  OCW/Passend  Onderwljs

Subsídie  OCW/bestemmingsbox
Gem.  Zoetermeer  schakelkías

PO Raad/taalleesverbetertraject

PO Raad/obrengstgericht  werken
Te besteden  eerste  inrichting  Da Vinci

Overige  nüg  te betalen  kosten

ïotaal  kortlopende  schulden

31-12-201«) 31-12-2 €)09

€

157.526

1.OOO

721.843

217.993

170.308

2,000

861.998

225.814

68.446

5.163

51.674

23.728

15.182

13.837

178.030

116.752

164.674

22.041

2.497

21.779

1. 750

2. 100

24.242

8.057

363.892

564.451

ig.oso

33.574

6.7ü4

37.179

3.500

77.615

58.84ü

196.146

83.ü14

109.419

23.307

1.212.799

571.904

15.480

6.049

27.565

5.627

11.295

I.OOO

186.172

111.1ö6

10.OOO

34.736

98C).934

2.489.191 2.604.946

X'C  C' r ÍCí'e e!efödcn

levcr;;l=ririg
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Overzicht  geoormerkte  doelsubsldies  OCW

GegürlBqrJ  en  aflQDend  (X) 3142-201ö

Omschrijvíng Jaar Kenmerk

Passend  Onderwijs  startsubsidie

Scholing  overblijfmedewerkers

08 /C)9 PASSONDSÏART

09 /10  0VERBLIJF  09/10

Ïotaal  aflopend

Bedrag  van

toewijzing

EUR

Saído

zoog

EUR

50.000  8.599

1.OOO  L00 €)

51.00ö 9.599

Ontvangen

in 2C)10

EUR

Lasten

2010

EUR

8.599

8.599

Investering

en  2010

EUR

Saldo

2010

EUR

1.C)OO

1.O €lö

Geoormerkt  en doorlooend  na 20J  0

Omschrijving

Scholing  overbíijfmedewerkers

Veíterking  cultuureducatíe

Versterking  cultuureducatie

Versterking  cuítuureducatie

Passend  Ondeijs  veldiniatief

Totaal  doorlopend

Totaal

Jaar

10/11

08 /09

09 /10

IO/11

09/10

Kenmerk

OVERBLuF  10/11

CULÏ  EDUC 08/09
CULT EDUC 09/10
CULT EDUC 10/11
PASS  OND  VELDÏN

Bedrag  van

toewijzing

EUR

Saldo

2009

EUR

3.500

43. 502  3.042

44. 123  8.253

41.967

426.175  177.573

559.267  188.868

610.267  198.467

Ontvangen

in 2010

EUR

3.500

25.72ü

41.957

248.6ü2

Lasten

2010

EUR

3.042

33.973

4.788

348.56C)

319.789  390.363

319.789  3'38.962

Investering

en  2010

EUR

Saldo

2010

EUR

3.500

37.179

77.615

118.294

119.294

«
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NÏET  ÏN  DE BALANS  OPGENOMEN  VERPLICHÏINGEN  EN RECHÏEN

Meerjarige  fínanciële  verplichtingen

De stichting  Openbaar  Primair  Ondemijs  Zoetermeer  is met  het  admínistratiekantoor  Ondemijs  Service

Groep  een  financiële  verplichting  aangegaan  voor  de duur  van  één  jaar.  Onderwijs  Service  Groep  verzorgt

in 2011  contractueel  de personele  en financiële  admínístratie  van  OPOZ.  De financiële  verplichting  VOOr

2011  Is circa  € 225.00C).

Stlchting  OPOZ  heeft  met  Rob Swart  Bedrijfshuisvesting  B.V.  een huurovereenkomst  voor  het  pand  aan  de

Blauwroodlaan  156  te Zoetermeer.  De overeenkomst  die  is ingegaan  op 1 juni  2009  heeft  een looptijd  van

7 jaar  en heefi  de mogeíijkheid  tot  verlenging  met  5 jaar.  De opzegtermijn  is 12  maanden  voor  expiratie

lopende  huurtermijn.  Voor  2011  ís de financiële  verplichting  ongeveer  € 43.000.

Vüür  kopleerapparatuur  heeít  C)POZ ook  een langlopende  verplíchting.  De huurovereenkomst  met  Rlcüh  Is

aangegaan  op 18  februari  2009  en heeft  een looptijd  van  72 maanden.  De overeenkomst  wordt  telkens

stilzwijgend  verlengd  met  24 maanden,  tenzíj  deze  overeenkomst  minímaal  3 maanden  voor  het

verstríjken  van  de huurperiode  door  één der  partíjen  wordt  opgezegd.  De flnanciële  verplichting  voor  2011

Is ongeveer  € 110.OOO.

V:.'r  iï:c;ïtíf  !eÍndfön

r' L -": ':'í <.'í  y."  i Í Ve rkla  r Írlg
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- 41



St.  Openbaar  Primaír  Ondenvijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

inden

erklaririg

- 42  -



St.  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  te  2oeterrneer

TOELICHTING  OP  DE SÏAAÏ  VAN  BAÏEN  EN LASÏEN  OVER  2«)1ü

Baten

Rijksbijdragen  Ministerie  van  OCW

Ríjksbijdrage  Minlsterle  van  OCW

Geoormerkte  subsidies  Ministerie  van  OCW

Niet-geoormerkte  subsidíes  Ministerle  van  OCW

Budget  voor  personeelsbeleid

Totaal  Rijksbijdragen  Mimsterie  van  OCW

Realisatie

2010

€

15.993.317

398.962

637.539

1.577.494

18.6C)7.312

Begroting

2010

€:

16.119.116

254.001

720.531

1.560.344

18.653!)92

Realisatie

2009

€

16.426.7C15

148.982

575.806

1.607.109

18.758,602

Doordat  het  leerlingenaantal  tussen  1 oktober  20C)8 en 1 oktober  2009  met  106  leerlingen  ís gedaald  zíjn
de rijksbijdrage  en het  budget  persüneelsbeleid  gedaald  ten  üpzichte  van  2ü09.

Overige  overheidsbijdragen  en  - subsidies

Gemeentelíjke  bijdragen  en  subsidies

Overige  overheldsbijdragen

Totaal  overige  overheidsbijdragen

647.149

120.103

767.252

546.659

12.C)00

558.659

740.543

64.722

805.265

De overige  overheidsbijdragen  bestaat  voor  € 52.375  uít  een  restitutíe  van  de  belastingdienst  díe  riiet  was
voorzien.  Het  betreft  een  correctie  van  de gecorrigeerde  premle  WAO  en WGA.

Overäge  baten

Overdracht  samenwerkingsverband

Ouderbijdragen

overige  personele  vergoedingen

Verhuuropbrengsten

Baten  voorgaande  jaren

Overige

Totaal  overige  baten

69Ü.352

215.28C)

905.632

13.673

82.171

86.427

182.271

708.ü05

187.392

895,397

82.830

88.300

171.13C)

589.385

2C)1.421

790.806

17.987

84.812

108.512

104.985

316.2C16

ïotaal  overige  baten 1.087.9ü3 1.066.527 1.107.1ü2

leindcn

EVCr klar iri9
üll
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Lasten

Personeelslasten

Brutolonen  eri salarissen

Süciale  lasten

Pensioenlasten

Dotatie  personele  voorzieníngen

Uitzendkrachten,  declaranten,  e.d.

Overige

Ïotaal  overige  personele  lasten

Af: Uitkeringen  (-/-)

Ïotale  personeelslasten

Realisatie

2010

€

12.999.184

2.768.924

1.643,441

17.411,549

8.144

615.905

317,740

941.789

-794.475

17.558.863

Begroting

2010

€

12.673.800

2.219.400

1.561.800

16.455.C100

194.000

416.6ü2

281.447

892.ü49

17.347.049

Realisatíe
2009

€

13.285.658

2.518.795

1.667.975

17.472.428

20.336

259.565

349.119

629.02C)

-1.013.749

17.087.699

De onttrekkingen  aan de personeelsvoorzieningen  (totaal  € 38.653)  zijn  in mindering  gebracht  op de
brutolonen  en salarissen.

Omdat  er  in 2010  meer  uitgaven  waren  ín het  kader  van  Passend  onderwijs  en schoolbegeleiding,  zijn  de
kosten  voor  uitendkrachten  en declaranten  hoger  dan  begroot.

Afschrijvingen

Meubilaír

Hardware

Overige  materiële  vaste  actíva

Leermiddelen

Ïotaal  afschrijvíngen

83.C)C14

168.873

25.743

gs.oso

372.670

91.C10C1

107.000

13.500

140.692

352.192

83.743

116.772

20.161

119.414

34[).Ü90

De afschrijvingskosten  voor  hardware  zijn  hoger  door  extra  aanschaffíngen  van  dígitale  schoolborden.  De
schooldirecteuren  hadden  hun  afschríjvingskosten  voor  leermiddelen  hoger  ingeschat  dan ín werkeijkheid
het  geval  is.

ïnden

erklarírig
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Huisvestingslasten

Huur

Dotatie  onderhoudsvoorzienfög

Onderhoud

Energíe  en water

Schoonmaakkosten

Heffingen

Overlge  huisvestingslasten

ïütaal  huisvestingslasten

Overige  lasten

Administratie  en beheer

Adminlstratie  OSG

Accountantskosten

Teleíoon-  en portokosten  e.d.

Overige  administratie  eri beheer

Totaal  administratie-  en beheerslasten

Inventaris  en apparatuur

Kosten  ICT

Leermlddelen

Bibliotheek  / mediatheek
Reproductlekosten

Overige  inventaris,  apparatuur  en leermiddelen

Totaal  inventaris,  apparatuur  en leermiddelen

Representatiekosten

PR/marketing

Excursies  / werkweek
Buitenschoolse  activiteiten

Culturele  vorming

Contributíes

Medezeggenschapsraad

Verzekeringen

Schoolzwemmen

Lasten  voorgaande  jaren

Overíge  lasten

Totaal  overige  lasten

Ïotaal  overige  lasten

p,ealisatie

201ü

Begroting

2010

€

Realisatie

2009

42.441

ígo.ooo

210,484

397.396

486.:X)3

13.019

1.339.543

43.000

ïgo.ooo

234.475

443.000

487.%0

30.000

1.428.375

25.147

190.00ü

364.157

545.769

488.231

37.798

1.651.102

85.233

1.424.776

11.OOO

1.439.375

37.467

1.688.569

77.9ü8

218.733

26.269

41.031

39.6ü8

403.549

52.690

2C14.000

28.000

25.C128

4.900

314.618

49.784

205.262

25.361

31.189

24.701

336.297

18.462

280.517

303.649

16.861

147.134

19.241

785.864

7.540

157.687

303.378

5.30C)

116.972

18.847

609.724

25.376

213.269

293.064

12.407

153.556

24.406

722.078

6.561

. 96.103

120.339

41.699

43.865

2.115

7.945

7.989

13.886

168.688

sog.igo

4.315

109.623

137.427

24.208

23.57C1

13.üC)0

9.501

6.3C)C)

13.50C)

131.474

472.927

3.998

132.642

125.756

18.814

38.371

12,594

7.863

5.799

13.202

235,368

184.298

778.7ü5

C'. a. ...... D.

.39,7.269 1.837.C)80
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Onder  de administratie  en beheerslasten  zijn  de kosten  voor  de accountantscontrole  verantwoürd.  Deze

bedragen  voor  2010  en 2009  respectlevelijk  € 26.269  en € 25.361.  Er Is door  de accountantsorganísatie

geen  andere  dienstverlening  verricht  dan hier  genoemd.

De kosten  ICT  zijn  hoger  dan  begroot  door  de installatie  en configuratie  van  de digitale  schoolborden.

Financiële  baten  en  lasten

Realisatie
2010

Begroting
2010

Realísatie
20C)9

Financiële  baten

Rentebaten 134.902 177.ü00 152.ü96

Financiële  lasten

Bankrente  en -kosten 9. €)87 9.231 1ü.779

Saldo  financiële  baten  en  lasten 125,815 167.769 141.317

Door  de lage  rente  op spaarrekenlngen  zijn  de rentebaten  lager  dan verwacht.

einden

verl',larírig

.2ü4í.---------
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0VËR2ICHÏ  VERBONDEN  PARÏOEN

Geen  beslissende  zeggenschap

Naam Juridische
VÖrm

Statutaire
2ëtë1

Code  ' - Eigen  ve;mogen
activiteiten  31-12-201«)

Resultaat  Art  2:403

jaar  2010  Ja/Nee

Deelname  Cosolidafü
o/o o/o

Stíchting  WeerSamen  NaarSchool  34-04  Stichting Zoetermeer € 626.541 € 59,094 Nee Nvt NVt

Voor  ioen

Behorend

d.d.

nden

erk  arfög
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MODEL  H: BEZOLDIGING  VAN  BESÏUURDERS  EN  TOEZlCHTHOuDERS

Is er  een  bezüldiging  van  de bestuurders  en  toezíchthüuders? J74

Duur  arbeids-

overeenkomst/

werkza  :imheden

Ingangs-

datum

dienstver

band Taakomvang

Dienst-

betrekking

(D)  of  op

ïnterimbasís

(I)

Periodiek

betaalde

belüningen

("')

Bonus-

betalingen/
gratifícatíes

Ontvangen

pensioenbijdragen/
beloningen

betaalbaar  op

termijn

Uttkeringer'i

wegens

beëindiging  vari

het

díeristverband

Vanaf Ïot Fte D of  I 2010 X)IO 2ü10 2C110

EUR EUR EUR EUR

College  van  Besfüur

E. Spruijt

R. Pots

Raad  van  Toezicht

J. Hek

C.J.  v.d.Harst

F.Th.P  v. VoorSt

R. Meíjer

E. Moeksís

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nVt:

nvt

nvt

nvt

nvt

1-1-2010

1-1-2 €)10

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Voorzitter

Vice-voorzitter

Voorzitter

secretaris

Lid

' Lid

Lid

D

D

I

I

I

'I

,ï

.«i

«
ffll
ffl
«
ffl

o

o

o

o

o

ü

(')  onder  betaalde  beloningen  worden  ook  onkostenvergoedingen  begrepen.
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Wet  Openbaarmakíng  uit  Publieke  middelen  gefínancierde  ïopinkomens  (WOPÏ)

Functie Duur  dienstverband  in het

verslagjaar

Belastbaar  loon

(ín EUR)
Voorzieningen  ten

behoeve  van

beloníngen  betaalbaar

op  termijn

(in  EUR)

Uitkeringen  in

verband  met

beeindigíng  van

het  dienstverband

(in EUR)

Totaal

In füenst  vanaf In dlenst  tot 2010  2009 2010  2009 2010  2009 2010  2009

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€:

€

€

€

€

€

€

€

€:

€ -

€

€

c

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

{

€

€

Er  zijn  geen  personeelsleden  die  met  hun  inkomen  het  gemiddeld  belastbaar  loon  van  onze  minlsters  ÓversetÍrijd nc  n

erkl  rir  g
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Controleverklaring  van  de  onafhankelijke  accountant

Aan  de Raad  van  Toezicht  van Stichting  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer

Verklaring  betreffende de jaarrekeníng

Wij  hebben  de (in  deze  jaarstukken  pagina  23 tot  en met  49 opgenomen)  jaarrekening  2010  van

Stichting  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  te Zoetermeer  gecontroleerd.  Deze

jaarrekening  bestaat  uit  de balans  per  31 december  2010  en de staat van  baten  en lasten  over

2010  met  de toelichting,  waarin  zijn  opgenomen  een overzicht  van de gehanteerde  grondslagen
voor  financiële  verslaggeving  en  andere  toelichtingen.

Verantwoordelijkheid  van het College  van Bestuur

Het  College  van Bestuur  van de stichting  is verantwoordelijk  voor  het opmaken  van  de

jaarrekening  die het vermogen  en resultaat  getrouw  dient  weer  te geven,  alsmede  voor  het

opstellen  van  het  jaarverslag,  beide  in  overeenstemming  met  de Regeling  jaarverslaggeving

onderwijs.  Het  bestuur  is tevens  verantwoordelijk  voor  de financiële  rechtmatigheid  van de in de

jaarrekening  verantwoorde  baten,  lasten  en balansmutaties.  Dit  houdt  in dat deze bedragen  in

overeenstemming  dienen  te zijn  met  de in de relevante  wet-  en regelgeving  opgenomen

bepalingen.  Het  College  van  Bestuur  is tenslotte  verantwoordelijk  voor  een zodanige  inteme

beheersing  als het noodzakelijk  acht  om het  opmaken  van de jaarrekening  en de naleving  van de

relevante  wet-  en regelgeving  mogelijk  te maken  zonder  afwijkingen  van  materieel  belang  als
gevolg  van  fraude  of  fouten.

Verantwoordelijkheid  varg de accountant

Onze  verantwoorde1ijkheid  is het geven  van  een oordeel  over  de jaarrekening  op basis van onze

controle,  als bedoeld  in artikel  171,  vierde  lid  van  de Wet  op het  primair  onderwijs.

Wij  hebben  onze  controle  verricht  in overeenstemming  met  Nederlands  recht,  waaronder  de

Nederlandse  controlestandaarden  en het  onderwijscontroleprotocol  OCW/EL&I  2010.  Dit  vereist

dat wij  voldoen  aan voor  ons geldende  ethische  voorschriften  en dat wij  onze controle  zodanig

plannen  en uitvoeren  dat een redelijke  mate  van  zekerheid  wordt  verkregen  dat de jaarrekening

geen afwijkingen  van materieel  belang  bevat.

Een contt'ole  omvat  het uitvoeren  van  werkzaamheden  ter  verkrijging  van controle-informatie

over  de bedragen  en de toelichtingen  in de jaarrekening.  De geselecteerde  werkzaamheden  zijn

afhankelijk  van de door  de accountant  toegepaste  oordeelsvorming,  met  inbegrip  van het

inschatten  van de risico's  dat de jaarrekening  een afwijking  van  materieel  belang  bevat  als

gevolg  van  fraude  of  fouten.  Bij  het  maken  van  deze risico-inschattingen  neemt  de accountant  de

interne  beheersing  in aanmerking  die relevant  is voor  het  opmaken  van de jaarrekening  en voor

hët  getrouwe  beeld  daarvan  alsmede  voor  de naleving  van de betreffende  wet-  en regelgeving,

gericht  op het  opzetten  van controlewerkzaamheden  die  passend  zijn  in de omstandigheden.

104.566/201  1/002-sg
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Deze  risico-inschattingen  hebben  echter  niet  tot  doel  een  oordeel  tot  uitdrukking  te brengen  over

de effectiviteit  van  de inteme  beheersing  van  de stichting.  Een  controle  omvat  tevens  het

evalueren  van  de geschikföeid  van  de gebruikte  grondslagen  voor  financiële  verslaggeving  en de

gebruikte  financiële  rechtmatigheidscriteria  en van  de redelijkheid  van  de door  het  College  van

Bestuur  van  de stichting  gemaakte  schattingen,  alsmede  een evaluatie  van  het  algehele  beeld  van

de jaarrekening.

Wij  zijn  van  mening  dat  de door  ons verkregen  controle-informatie  voldoende  en geschikt  is om

een onderbouwing  voor  ons  oordeel  te bieden.

Oordeel

Naar  ons  oordeel  geeft  de  jaarrekening  een  getrouw  beeld  van  de grootte  en de samenstelling  van

het  vermogen  van  Stichting  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  per  31 decernber  2010  en

van  het  resultaat  over  2010  in overeenstemming  met  de Regeling  jaarverslaggeving  onderwijs.

Voorts  zijn  wij  van  oordee1  dat  de in deze  jaarrekening  verantwoorde  baten,  lasten  en

balansmutaties  over  2010  voldoen  aan de eisen  van  financiële  rechtmatigheid.  Dit  houdt  in  dat

deze  bedragen  in overeenstemming  zijn  met  de in de relevante  wet-  en régelgeving  opgenomen

bepalingen,  zoals  vermeld  in  paragraaf  2.3.1.  Referentiekader  van  het  ondeíijscontroleprotocol

OCW/EL&I  2010.

Verklaring betreffende overige bij  of  krachtem de wet gestelde eisen

Ingevolge  artikel  2:393  lid  5, onder  e en f BW  vermelden  wij  dat  ons  geen  tekortkomingen  zijn

gebleken  naar  aanleiding  van  het  onderzoek  of  het  jaarverslag,  voor  zover  wij  dat  kunnen

beoordelen,  overeenkomstig  Titel  9 boek  2 BW  is opgesteld,  en of  de in artikel  2:392,  lid  l onder

b tot  en met  g BW  vereiste  gegevens  zijn  toegevoegd.  Tevens  vermelden  wij  dat  het  jaarverslag,

voor  zover  wij  dat  kunnen  beoordelen,  verenigbaar  is met  de jaarrekening  zoals  vereist  in  artikel

2:391  lid  4 BW.

Den  Haag,  9 juni  2011

Deloitte  Accountants  B.V.

Was  getekend,

drs.  R.D.H.  Killeen  RA  MGA

104.566/201  1/002-sg
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(VOORSÏEL)  fü=STEMMING  VAN  HET  EXPLOIÏAÏIERESULÏAAÏ

Het  nettoresultaat  volgens  de Staat  van  Baten  en Lasten  over  2010  bedraagt  negatíef  € 466.63ü.

Het  negatieve  resultaat  komt  ten  laste  van:

Algemene  reserve

Reserve  activa

-380.583

-86.C)47

eer  9 juni  2011

Openbaar  Primair  Onderwíjs  Zoetermeer  namens  deze,

Pots

\':C'r  i"C:1 leind:ï
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GEBEURÏENISSËN  NA  BALANSDATUM

Na afloop  van  het  boekjaar  hebben  zich  geen  gebeurtenissen  voorgedaan  dle belangrijk  zijn  voor  de

interpretatie  van  de cijfers  in de jaarrekening.

V:C'r  ír:en

'L : - 'l '  n *Jl

a a-==-09-JUNa7n11aa"a"í"'
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GEGEVENS  OVER  DE RECHTSPERSOON

Bestuursnummer

Naam  instelling

Postadres

Postcode  / Plaats

Telefoon

Fax

E-mall

Intemet-site

Contactpersoon

Telefoon

Fax

E-mail

41390

St.  Openbaar  Primair  Ondemijs  Zoetermeer

Blauw-nüüd!aan  156

2718  SK Zoetermeer

079-329 €)825

Ü79-3237937

edspruijt@opoz.nl

www.opoz.nl

Drs.  E.A.M.  Spruijt

079-329C1825

079-3237937

edspruljt@opoz.nl

Brin-

nummer

15MU

15PJ

15UC

15 YP

16 CC

16GD

16HN

16KB

16ND

19KH

22MB

24CP

27 MG

28 AL

Naam

Openbare  Basisschool  Mr  Veíers

Openbare  Basisschool  De Meerburgh

Openbare  Basisschool  Het  Zwanenbos

Openbare  Basisschool  De Piramide

Openbare  Basisschool  De Watersnip

Openbare  Basisschool  Het  Plankier

Openbare  Basisschool  De  Tjalk

öpenbare  Baslsschool  Seghwaert

Openbare  Baslsschool  Noordhove

Openbare  Baslsschool  De Vuurtoren

Openbare  Basisschool  De Saffier

Openbare  Basisschool  De Waterlelie

Openbare  Basisschool  Het  Groene  Hart

Openbare  Basisschool  Florence  Nightingale

Sector

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BC)

BO

SBO

BO

BO

BO

BO

Aantal

leerlingen

201 €)

285

285

176

319

128

217

243

349

232

145

167

430

378

472

Aantal

leerllngen

2C109

334

32C1

165

333

128

244

241

38C)

230

130

198

460

423

352

larírig

2ü?1 ---- - ---
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IBDO
Tel: +31 (0)71 579 44 44
Fax: +31 (0)71 579 44 00
info@bdo.nl
www.bdo.nl

BDö  Audit  Et Assurance  a.v.
Postbus  16128,  2301 GC Leíden
Roosëveltstraat  55, 2321 BL Leiden
Nederland

Controleverklaring  van  de onafhankelijke  accountant

Aan:  de Raad van Toezicht  van Stichting  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer

Verklaring  betreffende  de  jaarrekening

Wij  hebben  de in dit  rapport  opgenomen  jaarrekening  2014 van Stichting  Openbaar  Primair

Onderwijs  Zoetermeer  te Zoetermeer  gecontroleerd.  Deze  jaarrekening  bestaat  uit  de baLans per

31 december  2011 en de staat  van baten  en lasten  over  2011 met  de toelichting,  waarin  zijn

opgenomen  een  overzicht  van de gehanteerde  grondslagen  voor  financiële  verslaggevíng  en andere
toeLichtingen.

Vemntwoordelijkheid  van  het  bestuur

Het  bestuur  van  de stichting  is verantwoordelijk  voor  het  opmaken  van  de jaarrekening  die  het

vermogen  en resultaat  getrouw  dient  weer  te  geven,  alsmede  voor  het  opsteLlen  van het

jaarversLag,  beide  in overeenstemming  met  de Regeling  jaarverslaggeving  onderwijs.  Het  bestuur  is

tevens  verantwoordeLijk  voor  de financiëLe  rechtmatigheid  van de in de jaarrekening  verantwoorde

baten,  lasten  en balansmutaties.  Dit houdt  in dat  deze  bedragen  in overeenstemming  dienen  te zijn
met  de in de relevante  wet-  en regelgeving  opgenomen  bepalingen.  Het  bestuur  is tensLotte

verantwoordelijk  voor  een zodanige  interne  beheersing  als het  noodzakelijk  acht  om het  opmaken

van de jaarrekening  en de naleving  van  de reLevante  wet-  en regelgeving  mogelijk  te maken  zonder
afwijkingen  van materíeel  beLang als gevolg  van fraude  of  fouten.

Verantwoordelijkheid  van  de accountant

Onze  verantwoordeUjkheid  is het  geven  van een oordeel  over  de jaarrekening  op basis  van onze
controle,  als bedoeld  in artikel  171,  vierde  Lid van de Wet  op het  primair  onderwijs.  Wij  hebben

onze  controLe  verricht  in overeenstemming  met  Nederlands  recht,  waaronder  de Nederlandse

controlestandaarden  en het  onderwijscontroleprotocol  OCW/  EL&I 2011.  Dit  vereist  dat  wij  voLdoen
aan voor  ons geldende  ethische  voorschríften  en dat  wij  onze  controle  zodan'íg  pLannen  en uitvoeren

dat  een  redelijke  mate  van zekerheid  wordt  verkregen  dat  de jaarrekening  geen  afwijkingen  van

materieeL  belang  bevat.

Een controle  ornvat  het  uitvoeren  van werkzaamheden  ter  verkrijging  van controLe-informatie  over

de bedragen  en de toeLichtingen  in de jaarrekening.  De geselecteerde  werkzaamheden  zijn

afhankelijk  van  de door  de accountant  toegepaste  oordeelsvorrning,  met  inbegrip  van het  inschatten

van de risico's  dat  de jaarrekening  een afwíjking  van materíeel  belang  bevat  aLs gevolg  van fraude

of  fouten.  Bij het  maken  van deze  risico-inschattingen  neemt  de accountant  de interne  beheersing

in aanmerking  die relevant  is voor  het  opmaken  van de jaarrekening  en voor  het  getrouwe  beeLd

daarvan  alsmede  voor  de naLeving  van de betreffende  wet-  en regelgeving,  gericht  op het  opzetten

van controLewerkzaamheden  die  passend  zijn  in de omstandigheden.  Deze  risico-inschattingen

hebben  echter  niet  tot  doel  een oordeel  tot  uitdrukking  te brengen  over  de effectiviteit  van het

interne  beheersing  van de entiteit.  Een controle  omvat  tevens  het  evatueren  van de geschiktheid

van de gebruikte  grondslagen  voor  financiëLe  verslaggeving  en de gebruikte  financiëLe

rechtmatigheidcriteria  en van de redelijkheid  van de door  het  bestuur  van de entiteit  gemaakte

schattingen,  alsmede  een evaluatie  van het  aLgehele  beeld  van de jaarrekening.

Wij  zijn  van  mening  dat  de door  ons verkregen  controle-infomiatie  voLdoende  en geschikt  is om een

onderbouwing  voor  ons oordeeL  te bieden.

Oordeel  betreffende  de jaarrekemng
Naar  ons oordeel  geeft  de jaarrekening  een  getrouw  beeld  van de grootte  en de samenstelling  van

het  vermogen  van Stichting  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  per  31 december  201 1 en van

het  resultaat  over  201 1 in overeenstemming  met  de Regeling  jaarverslaggeving  ondermjs.

Statutaír gevesíigd te Eindhoven en ingeschreven iï  het handelsregisleí onder nummer í 7í7í í 8&.
BDOAudit  & Assurance  B.V is líd van B[)O Iníemational Líd, een rechksperïoon  naar Engels íechk met beperkte aansprakelij+thmd,
en maaki deel uít van het wereldwllde neíwerk van jurlfüsch zelístandige organisaties die ondeí de naam "BDO" opkreden.



IBDO

Voorts  zijn  wij  van oordeeL  dat  de in deze  jaarrekening  verantwoorde  baten,  lasten  en

balansmutaties  over  2011 voldoen  aan de eisen  van financiële  rechtmatigheid.  Dit  houdt  in dat  deze

bedragen  in overeenstemming  zijn  met  de ín de relevante  wet-  en regeLgeving  opgenomen

bepaLingen,  zoals  vermeLd  in paragraaf  2.3.1.  Referentiekader  van het  onderwijscontroLeprotocoL
OCW/  ELEti 2011.

Verkíaring  betreffende  overige  bij  of krachtens  de wet  gestelde  eisen

Ingevolge  artikel  2:393  lid 5 onder  e en f BW vermelden  wij  dat  ons geen  tekortkomingen  zijn

gebLeken  naar  aanleiding  van het  onderzoek  of  het  jaarversLag,  voor  zover  wij  dat  kunnen

beoordelen,  overeenkomstig  TiteL  9 Boek  2 BW is opgesteld,  en of  de in artikel  2:392  lid 1 onder  b

tot  en met  h BW vereiste  gegevens  zijn  toegevoegd.  Tevens  vermelden  wij  dat  het  jaarverslag,  voor

zover  wij  dat  kunnen  beoordeLen,  verenígbaar  is met  de jaarrekening  zoals  vereist  ín artikel  2:391
lid  4 BW.

Leiden,  12 juni  2012

BDO Audit  & Assurance  B.V.
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St.  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

A.  Inleíding

Aanbiedina

De St.  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer  biedt  u hierbij  het  Jaarverslag  over  de

periode  1 januari  2011  tot  en met  31 december  2011  aan.  Het  jaarverslag  bestaat  uit  een  balans  per  31

december  2011  en een  exploitatierekening  over  de periode  1 januari  tot  en met  31 december  2011  welke

beide  zijn  voorzien  van  de benodigde  specificaties  en toelichtingen.
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BESTUURSVERSLAG

A.

j.

Algemene  informatie.

Juridische  5trpctpur.

Het  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoeí:ermeer  (OPOZ)  is sínds  I januari  20 €)3 een  stichting.  Sinds  1

januari  2010  is er  sprake  van  een  gewijzigde  bestuursvorm:  een  College  van  Bestuur  en een  Raad

van  Toezicht.  De taken  en bevoegdheden  van  beide  organen  liggen  vast  in de stíchtingsstatuten.

De verdeling  van  taken  en bevoegdheden  tussen  het  College  van  Bestuur  en de dírecteuren  van  de

scholen  is vastgelegd  in het  managementstatuut.

2. Kernactiviteíten

Het  OPOZ  verzorgt  openbaar  basis-  en speciaal  basísondermjs  van  zo hoog  mogelijke  kwaliteit.  Het

is aan  het  College  van  Bestuur  om in samenwerking  met  de medewerkers  op de scholen  zodanige

condíties  te creëren,  dat  de vele  leerHngen  op de OPOZ-scholen  worden  uitgedaagd  om hun

mogelijkheden  zo maxímaal  mogelijk  te ontwíkkelen.

3a. BeÍanqriikste  kenmerken  vBn  het  qevoerde  fínanciëÍe  be1eid

Het grootste  deel  van  de beschikbare  financiële  middelen  is  nodig  voor  de reguliere  uitgaven

(personeel  en materiële  ínstandhouding)  van  de OPOZ-organisatie.  De beleidsvrije  f'inanciële  ruimte

zit  vooral  in het  budget  voor  Personeels-  en Arbeidsmarktbeleíd  (P&A-budget).  Sínds  20C)1 wordt

dit  budget  beleidsrijk  ingevuld.  Daarnaasí:  is een  deel  van de algemene  reserve  beschikbaar  voor
een  beleidsrijke  aanwending.

Het  P&A-budget  in  de  schooljaren  2010-2011  en  2011-2012.

2011-2012

€  90.C) €)0

€ 190.000

€  35.C)00

€  60.C) €)0

€  15.ü00

€ 105.0ü €)

€ 210.000

€ 2€)Ü.00Ü

In  de  schooljaren  2ü10-2011  en  X)11-2012  werden  middelen  aangewend  voor  de  volgende

prioríteiten  :

2010-2011

-  € 40.00 €)

-  i € 165.00 €)

€  35.000

* € 60.00C1

€  15.000

*  € llO.Oü0

€ 230.ü00

€ 200.OCIC)

€ 200.000

€  40.00ü  I

€ 10Cl.üOO

€  40.00ü

€ 160.000

€  40.ü00

€  60.C) €)0

€ 205.00ü

€  40.ü00

€ 154.00C)

€  20.000

€  10.OOO

€  50.000

€ lüü.OO0

Knelpunten  directieformatie

Salariskosten  admínistratieve  ondersteuning

Salarískosten  betaald  ouderschapsverlof

Salariskosten  extra  belonfög

Salariskosten  schooImaatschappeIijk  werk

Salarisküsten  interne  ondersteuning  ICT

Salariskosten  schoolspecífieke  invulling

Professionalisering

Aanvulling  BAPO-regelíng

Bedrijfsgezondheidszorg

Marketing  en commumcatíe

PersoneeIsactíviteiten

Ondeíijsbegeleidíng

Salariskosten  conciërges

Motorische  Remedial  Teaching

Samenwerking  met  de kinderopvang

Extra  impuls  digitale  schoolborden

De  aanwending  van  beleídsvrije  ruimte  binnen  de  algemene  reserve.

In 2011  zijn  geen  wíjzigingen  aangebracht  in de príoriteiten  uit  voorgaande  jaren,  die ten laste

würden  gebracht  van  de algemene  reserve:  het  onderwijs  voor  hoog-intelligente  leerlingen,  extra

ICT-investeringen,  de sterke  groei  van  de  Da Vincí,  de directiestructuur  op de scholen  en de

herontwikkeling  van de AMG Schmidtschoül.  Voorzichtigheidshalve  zijn geen  nieuwe  prioriteiten

toegevoegd,  gezíen  in het  licht  van  doorgevoerde  rijksbezuínigíngen.

-7-
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De  verschillenanalyse  m.b.t.  de  staat  van  baten  en lasten  over  2011.

De staat  van  baten  en lasten  over  2011  treft  u aan  op pagina  29 van  deze  jaarrekeníng.

Rijksbijdragen  Mïnisterie  van  OCW.

Begroot:  C 15.145.828  Rea/ísaUe:  €  15.35L992

Het positieve verschíl  is met  name  terug  te leiden  tot  de tussentíjdse  groei  van  het  totale

leerlingenaantal  tussen  1 oktober  2010  en 1 oktober  201L

Geoormerkte  subsidies  Mïnisterie  van  OCW.

Begroot:  €  142.454  Realisatie:  €  130.705

Het betreft hier  de resterende  gelden  voor  het Regionaal  Netwerk  Passend  Onderwijs,
waarvoor  onze  organisatie  als  budgethouder  fungeert.

Níet-geoormerkte  subsidies  Mínïsterie  van  OCW.

Begroot:  C548.776  Realisatie:  € 586.160

Het  positieve  verschil  heeft  te maken  met  extra  subsidíes  voor  cultuureducatie.

Budget  voor  persaneelsbeleid.

8egroot;  € L528.311  Rea/ísatfe:  «.1.542,584

Het  begrote  en gerealiseerde  bedrag  zíjn  redelijk  met  elkaar  in overeenstemmíng.

GemeenteÍijke  bijdragen  en  -subsidïes.

Begraot:  €  403.526  Realísatíe:  €  607.092

Het positieve  verschil  is  met  name  terug  te  leiden  tot  extra  inkomsten  voor  de

-schakelklassen  en activíteiten  ín het  kader  van  vergroting  van  de ouderbetrokkenheid.

Overige  overheidsbijdragen.

Begroot:  €  1,642  Reaffsatíe:  € ' 70.390

Het posítieve  verschíl  is terug  te leiden  tot  de ontvangst  van  rijksgelden  voor  deelname  aan

het landelijke  taalleesproject  en stímuleringsmiddelen  voor  verhoging  van  de kwaHteit  van
het  reken-  en taalonderwijs.

Overíge  baten,

Begroot:  €  1,433.369  Realisatïe:

Het negatieve  verschil  is  met  name  terug  te
vergoedingen.

€  1.385.192

leiden  tot  minder  ontvangen  personele

PersoneeÍslasten.

Begroot:  €  16.225.451 Realisatie: €  17.619.867

De realísatie  van  de personele  lasten  komt  overeen  met  de realisatie  201C). De begroting

2011  was,  op basis  van de op dat  moment  bekende  gegevens,  beduidend  lager  geraamd.

Gaandeweg  ÍS gebleken,  dat  deze  lagere  raming  - onder  invloed  van  tot  dan  toe  onbekende
en nieuwe  feiten  - onjuist  is geweest.

Zoals  elders  in dit jaarverslag  op pagina  12  staat  aangegeven  en  toegelícht  zijn  er

meerdere  redenen  aan  te voeren,  waardoor  begroting  en jaarrekening  ten  aanzien  van  dit
onderdeel  zo'n  aanzíenlíjk  verschil  laten  zien.

Afschrijvïngen  op  materíële  vaste  activa,

Begroot:  C 399.181  Realisatïe:  €  407.231

Het verschll  wordt  veroorzaakt  door  enerzijds  hogere  afschríjvingskosten  voor  de  ÏCT-

hardware  hoger  (afgerond  €  30.000)  en  anderzijds  lagere  afscmijvingskosten  op

leermlddelen  (afgerond  € 40.000).

Hufsvestfngs/asten.

Begroot:  €  L40L094  Realisatïe:  €  L486.573

Het  negatieve  verschil  wordt  veroorzaakt  door  hogere  kosten  voor  het  onderhoud  en de
schoonmaak  van  de schoolgebouwen.

-8-
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K- Overige  /asten.

Begroot:  C L291.979  Realisatie:  €  1.rd:)7.218

Het negatieve verschil is terug  te leiden  tot meerdere  verschillen  ten positieve  en ten

negatieve  in deelbudgetten.  De belangrijkste  verschillen  lichten  wij  hieronder  toe.

o Admínistratie  en  beheer:  de  inhuur  van  financíële  specialísten  heeft  tot
overschríjdfög  van  het  begrote  budget  geleíd.

o Kosten  ICT:  er  is extra  geïnvesteerd.

o Leerm  íddelen  : er is extra  geïnvesteerd.

o Reproductiekosten:  gmte  overschrijding.  Inmiddels  zijn de contracten  aangepast,

hetgeen  voor  de kornende  jaren  tot  lagere  iasten  zal leíden.

o De üverschríjding  van  het  budget  voür  'overíge  lasten'  heeft  betrekking  üp

schüolníveau.  Daarbij  gaat  het  gemiddeld  om ruim  r  2C)üÜ per  schüol  en is er  geen

sprake  van  opvaliende  aspecten.  Bovendien  valt  waar  te nemen,  dat  het  totaal  van
deze  post  afgerond  € 20.000  lager  uítvalt  dan  de  realisatíe  2010.

M. Financiële  baten  en  /asten.

Begroot:  C 119.775  Realisatie:  €  105.488

Het negatíeve  verschil  íS terug  te leiden  tüt  een lagere  rente  dan  ten  tijde  van  de opstelling
van  de beqrotinq  werd  verwacht.

3b.  Hetinterne  beheersinqs-  en  co(itro/esysteem  (Governance}.

In samenwerkíng  wt  admmístratiekantoor  OSG  en accountantsbureau'  BDC) zíjn  m het  verslagjaar

verdere  stappen  gezet  m.b.t.  verbeterfög  van een kwalltatíeve  budgetbewaking.  Er íS daarvüor

extra  fínancíële  ondersteuning  ingehuurd.  Onze  organisatie  is - ondanks  het  exploitatíetekort  in

2C)11 - financieel  gezünd.  Zowel  de liquíditeit,  het  weerstandsvermügen  als de kapitaíisatiefacför

bevínden  zích  bfönen  daartae  landelijk  vastgestelde  grenzen.  Aan  de  ontwíkkeling  van  een

meerjarenbegrotíng  würdt  momenteel  gewerkt.  In üverleg  met  de  Raad van Toezícht  zijn  de

uítgangspunten  voür  een dergelijke  meeriarenbegrütíng  inmiddels  vastgesteld.

Het  interne  beheersings-  en contmlesysteem  functioneert  dusdanig,  dat  (aanzienlijke)  afwijkingen

van  de begroting  snel  kunnen  würden  gesignaleerd.  Gezien  het  feit,  dat  het  overgrote  deei  van  het

budget  personele  kosten  betreft,  is bijsturen  op korte  termijn  nauwelijks  mogelijk.  In de loop  van

het  jaar  werd  duidelijk,  dat  er  sprake  zou zijn  van  een  aanzienlijk  tekort  in 2011.  Waar  mogeiijk

zíjn  maatregelen  genümen  om  dít  tekürt  züveel  mügelijk  te beperken.  Het  gmütste  effect  daarvan

zal zich  echter'voor  het  eerst  ín 2C)12 laten  zien.  De budgettaíre  ontwíkkeling  is in 2C111 regelmatig
besproken  met  de Raad  van  Tüezicht.

Het  beheersings-  en contrülesysteem  is in 2ü11  - mede  aan  de hand  van  kengetallen  - besproken

met  de Raad  van  Toezicht  en is op onderdelen  verder  aangescherpt.  Er  zijn  aanvullende  afspraken
met  de Raad  van  Toezicht  gemaakt  t.a.v.  een  fföanciële  kwartaalrapportage.

In 2010 ís binnen onze organisatie door  deskundigen  van  de VOS/ABB  een  risícoanalyse
uitgevoerd.  Voor  wat  betreft  de kwantíficeerbare  risíco"s  hebben  de ünderzoekers  vastgesteld,  dat  -

mede  doür  de in de afgelopen  jaren  getroffen  maatregelen  - dergelijke  rísico's  niet  meer  aanwezig

zíjn.  Voor  wat  betrert  de niet-kwantificeerbare  risico's  hebben  de ondenoekers  aangegeven,  dat  er

sprake  ÍS van  een  gemiddeld  nisicoprofiel.  Daar  waar  mogelíjk  blijven  we - voor  zover  mogelijk  -

vanzelfsprekend  inzetten  üp terugdrínging  van  deze  rísico's.

3c. Code  'Goed  gestuur'.

Binnen  het  OPOZ  vormt  de landelijke  vastgestelde  Cüde  'Goed  Bestuur'  een belangríjk  instrument

voor  (de  kwalíteitsüntwikkeling  van)  de  bestuurlíjke  en  organísatürísche  ínrichting  van  de

organísatie.  De code  würdt  ten aanzíen  van  alle aspecten  gevolgd;  er wordt  geïnvesteerd  in

verdere  kwaliteitsverbeteríng  van  deze  aspecten.  Zo krijgt  de horizüntale  verantwoordíng  van  het

vüürgenomen  en gevoerde  beleid  in tüenemende  mate  aandacht  en wínnen  de onderscheiden

functíes  van  bestuur  en toezicht  ten  opzichte  van  elkaar  steeds  meer  aan  duidelíjkheid.

-9-
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B. Ondemijsbeleid,  beheer  en  organisatíe.

1. Personeelsbeleíd.

Het C)POZ-personeelsbeIeid  was  in  het verslagjaar  gebaseerd  op  het  persüneeIsbeIeidsplan

'nBaeIekvweanamva,nbedekwaafsmperar,ebneklnwadaemIasnt',edl4lJkteinChAeotsvtoaoartjadaaravrba.IJn m20eOd7e wceanstrvaaasitgesteld. Het consequent
In 2011  werd  de tweede  ronde  van  invoering  van de functiemix  gerealiseerd.  Op basis  van een

eigen  procedure,  die de instemming  heeít  van  de gemeenschappelijke  geledingenraad  personeel

van  de GMR,  zijn  uiteindelíjk  1D personeelsleden  bevorderd  van  de la-  naar  de lb-schaal.

In  het verlengde  van  het personeeIsbeleidsplan  wordt  jaarlijks  beleid  geformuleerd  in  het
bestuursformatieplan.  In de vorige  paragraaf  is daarop  nader  ingegaan.

In het  kader  van  verdere  beheersing  van  de kosten  van uitkeringen  aan  personeei,  dat  met  ontslag

is gegaan,  is  het OPOZ  begin  2011  eigen  rísicodrager  WGA  geworden.  Het  WGA-risico  is
ondergebracht  bij De Goudse  verzekeringen.

Een zorgvuldige  beheersing  van  de formatieve  wijzigingen  op de scholen  aan het  einde  van elk

schooljaar  maakt  ook  onderdeel  uit  van  beheerslng  van  uítkerfögskosten  na ontslag  (aan  personeel
in tijdelijke  dienst).

2. Onderwiisüpbrenqsfen.

De totale  ontwikkeling  van  leerlingen  staat  centraal  binnen  het  ondenvijs  op de OPOZ-scholen.  Het

onderw5saanbod  omvat  op alle  scholen minimaal  de landelijk  vastgestelde  kerndoelen.  Alle  OPOZ-
scholen  bieden  echter  meer,  onder  het  motto  'Meer  dan  moet'.

Via  het  CffO-leerlingvoIgsysteem  worden  de  onderwijsprestaties  van  de  leerlingen  en  de

onderwijsopbrengsten  van  de scholen  systematisch  gevolgd.

In 2011  lagen  de onderwijsopbrengsten  - op basis  van  de inspectiecriteria  - organisatiebreed  op

voldoende  niveau.  Binnen  OPOZ  zï3n geen  scholen,  die aangemerkt  worden  als zwak  of  zeer  zwak.
Dit resultaat  was alleen  mogelijk  düor  gericht  beleid,  waarbij  goed  werd  samengewerkt  tussen

College  van  Bestuur  en alle betrokkenen  op de verschillende  scholen.  Scholen  'in  de gevarenzone'

worden  bij de ontwikkeling  en uitvoering  van  hun verbeterplannen  door  het  College  van  Bestuur
nauwlettend  gevolgd.

3. Kwaliteít.

Structurele  kwaIiteitsverbeteriru;)  van  het  product  'openbaar  (specíaal)  basisonderwijs"  krljgt  binnen

OPOZ  veel  aandacht.  Zo wordt  een kwaliteitscyclus  gehanteerd  met  betrekking  tot  de ontwikkeling
en uitvoering  van  beleid  op uiteenlopende  terreinen.

In 2008  is een integraal  systeem  van  kwaliteitsontwikkeIing  en -bewaking  ontwikkeld,  waarbij  veel

onderdelen  van het onderwijsproces  van tijd  tüt  tijd  op school-  en organlsatieniveau  de revue

passeren.  In 2009  hebben  de scholen  aan  de hand  van  een  checklist  voor  de eerste  onderdelen  de

stand  van zaken  in beeld  gebracht  en waar  gewenst  verbeterafspraken  gemaakt.  In 2üí)  is

genoemd  systeem  tegen  het  licht  gehouden  en zijn  aanscherpingen  doorgevoerd.  In 2011  zijn  op

alle scholen  - volgens  de planning  - onderdelen  van  het  onderwijsproces  'doorgelicht'  en zijn  -

waar  gewenst  -  op schoolníveau  maatregelen  genomen  ter  verbetering.

Er wordt  de nodige  energie  geïnvesteerd  in de ontwikkeling  en uitvoering  van  plannen  van  aanpak

in  het  verlengde  van  de  schoolplannen  en  de  CITO-eíndtoets  wordt  als  een  intern

kwaliteitsinstrument  gehanteerd.

De  directeuren  van  de  scholen  zijn  ook  ín 2011  begeleid  op  het  terrein  van  het

verandermanagement,  gericht  op het  structureel  verhogen  van  de kwaliteit  van het  onderwijs

binnen  onze  organisatie.  In de periode  ,!oos-;oii  stond  daarbij  het  taalleesonderwijs  centraal.
Voor  de periode  2011-2C114  is dat  het  rekenwiskundeünderwijs.
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Er is in 2010  een nieuw  strategisch  beleidsplan  "Goed,  beter......best"  vastgesteld  voor  de periode

2 €)10-2015.  In dit  plan  staan  vier  thema's  centraal:

» De leerlingaantallen  op de OPOZ-scholen.

s De onderwijsopbrengsten.

s De samenwerking  met  de kinderopvang.

s Kwaliteít

Jaarlijks  wordt  door  het  College  van  Bestuur  een  plan  van  aanpak  opgesteld  ter  uitvoering  van  de
beleidsvoornemens  uit  het  strategisch  beleidsplan.

In 2C111 is de OPOZ-klachtenregeling  aangepast.  De regeling  sluit  nu beter  aan  op de landelijke

klachtenregeling. Er zijn in 2011  door  het  College  van  Bestuur  7 klachten  van  ouders/verzorgers
behandeld,  waarvan  er I ook  heeft  geleid  tot  een uitspraak  van  de landelijke  klachtencomrnissie.

De klachten  hadden  betrekking  op de gang  van  zaken  op 7 verschillende  scholen.  De landelijke

klachtencommissie  heeft  rn.b.t.  de aldaar  aanhangig  gemaakte  klacht  de klager  in het  ongelijk

gesteld.  Door  de landelíjke  klachtencornmissíe  of  het  College  van  Bestuur  zíjn  - waar  gewenst  - ín

de uitspraken  m.b.t.  ingediende  klachten  ook  verbeteradviezen  opgenomen  aan  de directie  van  de

scholen.  De kwaliteit  van  het  onderwijs  op de scholen  bínnen  de organisatie  heeft  hier  baat  bij.

4, Toeqankeliikheïd.

Het  OPOZ  draagt  de  basiskenrnerken  van  het  üpenbaar  onderwijs  adief  uit:  algehele

toegankelijkheid  en actieve  pluriformiteit.  Alle  leerlingen  in de basisschoolleeftijd  zijn  binnen  het

OPOZ  welkom,  op  voorwaarde  dat  tegemoet  gekomen  kan  worden  aan  de  zorg-  en
instructiebehoefte  van  de betreffende  leerling.

Leerlingen,  die voor  hun üntwlkkeling  zijn aangewezen  op een  specíale  vorm  van  onderwijs,

worden  niet  geplaatst.  De ouders  van deze  leerlingen  worden  desgewenst  begeleid  naar  een
passende  vorm  van  onderwijs.

5. Huisvestinq.

Alle  OPOZ-scholen  zijn  goed  gehuisvest.  Er is geen  sprake  van achterstallig  onderhoud.  Er is een
meerjaren-onder'houdsplan  en jaarlijks  wordt  bepaald  welke  extra  activiteiten  uitgevoerd  moeten

worden.  Daarbij  gelden  als critería:  veilígheíd,  onderwijsnoodzaak  en overige  wensen.  Er wordt

gewerkt  aan  de  uitvoering  van  een  meerjarenplan  rnet  betrekking  tot  onderwijskundige
verbeteringen  in de schoolgebouwen.

In 2C)11 werd  de nieuwbouw  voor  de Da  Vinci,  de Vijverburgh  en  de Vuurtoren  opgeleverd.

Nieuwbouw-  c.q.  verbouwplannen  voor  de Piramide  en de AMG  Schmidtschool  raakten  in de laatste

fase  van  2011  in een stroomversmalling.  De planning  is gerícht  op het  realiseren  van  Integrale

Kindcentra  (IKC),  waarbij  nauw  wordt  samengewerkt  met  de kinderopvang.  Ook  andere  partners,

die een  essentiële  bijdrage  kunnen  leveren  aan  het functioneren  van  een  IKC,  kunnen  zich

aansluiten.  Naar  verwachting  vindt  oplevering  van  beide  IKC's  in de eerste  helft  van  2014  plaats.

In 2012  zal een nieuwe  aanbesteding  van  de schoolschoonmaak  worden  uitgevoerd,  waarbij  in het

programma  van  eisen  extra  aandacht  zal worden  besteed  aan  onderdelen,  die de afgelopen  jaren

als knelpunt  werden  ervaren.

6. O(qanisato(ische  ontwi@kelinqen.

Op gmnd  van  het  leerlingenaantal  op organisatíeniveau  werd  in 2C)11 de nevenvestiging  van  de

scholencombinatíe  Edelsteen-WaterleIie  in Rokkeveen  omgezet  in een  dislocatíe.  Voor  de dagelijkse

praktijk  van  beide  scholen  had dit  geen  gevolgen.  Beide  scholen  functioneren  zelfstandig  onder

leiding  van  een eigen  diredeur.  De nüodzakelijke  maatregel  heeft  wel  financíële  gevolgen  voor  de

OPOZ-organisatie.

Gezien  de toename  van  het leerlingenaantal  op organisatieniveau  in 2C)11  is  er geen  enkele

noüdzaak  om  binnen  afzienbare  tijd  plannen  te  üntwikkelen  voor  volgende  administratieve

scholenfusies,  temeer  daar  in 2C)12 en verdere  toename  wordt  veacht.
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C. Fínanciën  op  balansdatum.

Het  OPOZ  heeft  het  jaar  2011  afgesloten  met  een  aanzienlíjk  negatíef  resultaat  van

€ 1.241.286  Wij beschouwen  dít  als  een  ernstige  tegenvaller.  Zoals  gezegd  werd  gaeindeweg  2011

al duídelijk,  dat  er  een  aanzienlijk  tekort  aan zat  te komen.  In het  onderwijs  bestaat  het  grootste

deel  van de beschikbare  middelen  uit  personeelskosten  en is íngríjpen  in de personeelsformatie

lopende  het  schoüljaar  ultermate  ongewenst,  zo met onmogelijk.  Gezien  de sterke  financiële  posítie

van  onze  organisatie  en de aanwezige  intenties  om te investeren  in verhoging  van de kwaHteit,

hebben  we besloten  ingrijpende,  tussentijdse  maatregelen  achterwege  te laten  en tegelijkertíjd

waar  mogelíjk  maatregelen  te treffen  om  bij  te sturen.

ïer  zake  hebben  we  intern  -  in  het kader  van  de  horizontale  verantwüording  -  uitgebreid

gecommuniceerd,  waarbij  we de financíeel  zorgelijke  situatie  hebben  toegeHcht  en medewerkíng

hebben  gevraagd  m.b.t.  de  gekozen  ínsteek.  Díe  medewerking  hebben  wij verkregen,  mede

vanwege  het  feít,  dat  door  ons  aantoonbaar  kon  worden  qemaakt,  dat  de overschrijding  ten  goede

is  gekomen  van  de  kwalíteit  van  het onderwijs  en  de  reservepositie  niet  in  gevaar  komt.

Daarenboven  hebben  wij  instemming  verkregen  t.a.v.  de  door  ons  genomen  tussentíjdse

maatregelen,  gericht  op het  voorkomen  van  een  gelijke  financiële  overschrijving  in komende  jaren.

Ter  tüelichting  nog  het  vülgende.

In  de eerste  plaats  moet  worden  üpgemerkt,  dat  in dit tekort  voor  ongeveer  € 3üC1.00 €) aan

gepland  nieuw  beleid  is opgenomen.  Elders  In dit  jaarverslag  hebben  wij  dit  reeds  toegeHcht.

Dít  nieuwe  beleíd  is  mogelijk  na  jaren  met  een  ruim  positief  resultaat  en  een  (te)  hoge

kapitaIísatíefactor.  Sinds  2C)09 teert  onze  organísatíe  langs  deze  weg  bewust  In op de algemene

reserves.  Van  de kant  van  het  mínisterie  van  onderwijs  is híerop  ook  aangedrongen.  Verlaging  van

de kapitalísatiefactor  door  middel  van  investeringen  in de kwaliteit  van  het  onderwijs  werd  van  die

kant  aanbevolen.

€  60.000

Het  tekort  in 2011  is - naast  het genoemde,  beleidsrijke  deel  - veroorzaakt  door  met  name  de

volgende  financíële  tegenvallers:

1. het  afschaffen  door  het rijk  van  de  groeiregeling;  ten  tijde  van  de opstelling  van de

begroting  was  dit  nog  niet  bekend.  € 300.000

2. een  personele  overschrijding  bij meerdere  scholen.  € 350.000

3. een  te lage  opslag  ten  laste  van  de schoolformatie-

budgetten  voor  financiering  bestuur&management

4. een  te lage  opslag  ten  laste  van  de schoolformatiebudgetten

voor  de financíering  van  de BAPO-regeling,  de Lb-functiemíx  en

salarislasten,  füe  níet  door  het  rijk  worden  bekostigd.  € 200.000

Voor  wat  betreít  de onderdelen  2, 3 en 4 zijn  tussentijds  maatregelen  genomen,  die er naar

verwachtlng  toe  zullen  leiden  dat  het  tekort  op deze  onderdelen  de komende  jaren  minimaal  c.q.

uiterst  beperkt  zal zíjn

De  balans  in  deze  jaarrekening  en  de  vermelde  kengetallen  laten  een  financíeel  gezonde

organisatie  zien,  füe ín alle opzichten  aan haar  verplichtingen  kan voldoen  en over  voldoende

financiële  reserves  beschikt  om  werk  te maken  van  het  realiseren  van  haar  kwalíteitsdoelsteIlíngen.

D. Activïteiten  gedurende  het  verslagjaar

j. Alqemeen.

De uitvoering  van de kernactiviteiten  heeft  plaatsgevonden  overeenkomstíg  de planning  en de

vastgestelde  beIeidsprioriteiten.  In  2011  werd  voortgegaan  met  de  uitvoering  van  de

beleidsvoornemens  uít  het  derde  strateglsch  beleidsplan  2010-2015  'Goed,  beter......  best',

waarvoor  wederom  een  plan  van  aanpak  werd  ontwikkeld  (inclusief  een  financiële  paragraaf).

Aan  de  marketing  op  schoolniveau  werd  - met  ínschakeling  van  het bureau  WWAV  - extra

aandacht  besteed  met  onder  meer  de afspraak,  dat  elke  school  een eigen  schoolprofiel  zou  gaan

ontwikkelen  en uitdragen.

-12-

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN

5D0  Audit  Fi Assurance  B.V.

Oaium

paraaí
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Ook  ín 2011  werd  met  Tredín  samengewerkt  ín het  kader  van de bedrIjfsgezondheidszorg.  Het

verzuimpercentage,  dat  zich  in 2009  met  7,2%  nog  boven  het  landelíjk  gemiddelde  bevond,  was  m
2ü1ü  gezakt  tot  onder  de 6%.  Dít niveau  kon ín 2011  min of meer  worden  gehandhaafd.  Dít

resultaat  is te danken  aan een  goede  samenwerkíng  tussen  alle  betrokkenen  op  school-  en
organisatieníveau.

rn het kader  van het  lokale  onderwijsachterstandenbeleíd  werd  in  augustus  2ü11  het aantal

schakelklassen  teruggebracht  naar  7: Zwanenbos(2),  Meerpaal  (2),  Het  Groene  Hart  (2).  Aan  de

kopklas  (Saffier)  kwam  een  einde  na  een  lange  periode  van  onvoldoende  belangstelling  bij

leerlingen  en ouders  voor  deze  onderwijsvorm.  De cofinancíering  door  onze  organisatie  bij de

exploitatie  van  de schakelklassen  ÍS gehandhaafd.

In 2011  ÍS de samenwerking  met  Zoetermeerse  instellingen  voor  kinderopvang  versterkt.  Er ís

regelmatig  besturenoverleg.  Bij de ontwikkeling  van  IKC's  wordt  zeer  nauw  samengewerkt  en de

pedagogísche  afstemming  tussen  onderwijs  en kinderopvang  krijgt  veel  aandacht.

rn  2011  ÍS van  de  gemeente  subsidie  verkregen  voor  de  aanstelling  van  een  tweetal

combinatíefunctionarissen.  De aandachtsgebieden  cultuur  en wetenschap&techniek  kríjgen  hierdoor

gedurende  een  kleine  twee  kalenderjaren  een  extra  impuls.

2. Leerlinqen

Het  totale  leerlíngenaantal  op de OPOZ-basisscholen  steeg  in 2C)11 met  ruim  130  leefüngen  naar

3813.  Een positieve  ontwikkeling,  waar  gedurende  jaren  naar  toe  ís gewerkt.  In voorgaande  jaren

heeft  het  OPOZ  qua leerlingenaantal  fors  íngeleverd.  Het  ziet  ernaar  uit,  dat  ook  2012  met  een

positief  resultaat  zal eindígen,  hoewel  minder  fors  dan  in 2011.

Het  aantal  leerlingen  op de scholen  voor  speciaal  basísonderwijs  is in 2011  gestegen  van  215  naar

228.  Hiervoor  is geen  duidelijke  oorzaak  aan  te  wijzen.  Een  belangrijk  deel  van  de  groei  is

afkomstíg  van  scholen  buiten  het  WSNS-samenwerkingsverband,  waarvan  het  OPOZ  deel  uitmaakt.

Alle  scholen  organiseerden  in 2011  schoolspecífieke  marketíngactíviteíten,  waaronder  open  dagen.

3. Perso41ee1

Er was  in 2011  beperkte  ruimte  üm nieuw  personeel  te benoemen.  Aan  alle  verplichtingen  jegens

tijdelijk  personeel  kon  worden  voldaan.

Het OPOZ-besí'uur  heeft  de  CAO  van  toepassing  verklaard  voor  het  personeel  binnen  onze
organisatie.

4. suisvestinq

Voor  wat  betreft  de verbouw-  en nieuwbouwplannen  verwijzen  we naar  hetgeen  daarover  ín een
vorige  paragraaf  naar  voren  is gebracht.

E.  Ïreasuryverslag.

Treasurymanagement.

Het OPOZ  beschikt  over  een effedenportefeuiIIe.  Met betrekking  tot  het  beheer  daarvan  is het

College  van  Bestuur  in  2011  geadviseerd  door  een  dochterbedrijf  van  de  RABO-bank:

Schretler&Co.

Het OPOZ  beschikt  over  een door  het College  van  Bestuur  vastgesteld  treasurystatuut,  waarin

onder  meer  is vastgelegd  hoe  het  effectenpakket  minimaal  dient  te zijn  opgebouwd,  teneínde  de

financíële  risico's  maximaal  te beperken  en het  rendement  te maximalíseren.  De in 2008

íngetreden  wereldwijde  recessie  heeft  geleid  tot  mínder  rentebaten  dan  begroot,  maar  heeft  niet

tot  andere  negatíeve  qevolgen  qeleíd.
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Verantwoording  beleid  en  uitvoering  instellingen  op  dit  punt.

Jaarlijks,  bij  het  vaststellen  van  de jaarrekening,  gaat  het  College  van  Bestuur  - in samenwerking

met  de  Raad  van  Toezicht  - na  of  het  beleid  ter  zake  van  de  effeden  nog  steeds  in

overeenstemming  is met  de inhoud  van  het  traesurystatuut  en of bijstelling  noodzakelijk  is. In

2ü11  bleek  er  geen  frictie  tussen  beleid  en uítvoering  en kon  bijstelling  achterwege  blijven.

F.

1.

Toekomstige  ontwikkelíngen

Admínjstratieve  samenvoeqinqep  en  nevenvestfqinaen.

Het  leerlingenaantal  op organisatieniveau  groeit  momenteel.  Dat  betekent,  dat  er  naar  verwachting

de  komende  jaren  geen  adminístratieve  samenvoeging  van  scholen  doorgevoerd  behoeft  te

worden.  Het  streven  is erop  gericht  om  het  huidige  aantal  zelfstandige  onderwijslocaties  onverkort

te handhaven.  Mocht  dit  onverhüopt  toch  niet  mogelijk  blijken,  dan  zullen  tijdíg  in overleg  met  alle

betrokkenen  de nüüdzakelijke  maatregelen  worden  voorbereid  en uitgevoerd.

2. Verdíchte  beqrotinq  2012

Baten

Rijksbijdragen

Overige  overheidsbijdragen  en -subsidies

üverige  baten

Ïotaal  baten

Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

üverige  lasten

Totaal  lasten

Begroot

2ü11

17.365.367

4C)5.168

1.433.369

ig.züa.go+

16.225.451

399.181

1.401.C)94

1.291.C)77

19.317.7ü3

Begroot

2012

17.984.729

535.426

1.294.782

1').814.937

17.026.2C)4

353.276

1.347.147

1.42C1.47ü

20.147.097

Saldo  baten  en  lasten -113.799 -332.160

Fínanciële  baten  en  lasten

Resultaat  uit  gewone  bedríjfsvoering

í19.775

5.976

88.010

-244.150

Ïotaal  resultaat 5.g76 -244.15ü

2. Nïeuwe  of  andere  kernactiviteiten

In de periode  tüt  medio  2ü15  zal de uitvoering  van  het  beleid,  zoals  geformuleerd  in het  derde

strategisch  beleidsplan  'Goed,  beter.....  best',  worden  voortgezet.  Daarbij  gaat  het  niet  zozeer  om

nieuwe  of andere  kernactiviteiten,  maar  wel  om een aantal  met  name  genoemde  speerpunten, die

elders  in dit  jaarverslag  aan  aandacht  hebben  gekregen.
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3. Leer1inqen

Volgens  de  meerjarenprognose  van  de  Gemeente  Zoetermeer  moet  het mogelijk  zijn  om  de

komende  jaren  het  totale  leerlingenaantal  op de OPOZ-basísscholen  mín  of meer  op het  huidige

niveau  te handhaven.  Het  OPOZ-beleid  is erop  gericht  om dat  ook  daadwerkelíjk  te realiseren  en zo

mogeHjk  door  gericht  beleid  boven  de  prognose  uit  te komen.

4. Personee/

Jaarlíjks  wordt  een  personeeIsforrnatieplan  door  het  bestuur  vastgesteld.  Afname  van  het

leerlingenaantal  kon  tot  nu  toe  worden  opgevangen  door  natuurHjk  verloop,  waardoor  het

werkgeIegenheidsbeleid  volledig  kon  worden  gerealiseerd  zonder  gedwongen  ontslagen.  Naar

verwachting  zal  deze  situatie  zich  de  komende  jaren  -  mede  dankzij  de  groei  van  het

leerlmgenaantal  - continueren.

In 2007  is een personeeIsbeIeídspIan  vastgesteld.  In 2012  zal een  nieuw  plan  worden  ontwikkeld

en vastgesteld.

Momenteel  is er  sprake  van  een  tweetal  personeeiszaken,  dat  onder  de rechter  ís. 8eide  zaken

hebben  te maken  met  bezwaren  tegen  ontslagverlening.  Medio  2012  worden  uitspraken  van de

rechter  verwacht.  De financiële  gevolgen  zíjn  op dit  moment  nog  onduídelijk.

Het  OPOZ  heeft  te maken  met  de nasleep  van een vermeende  zedenzaak,  die zich in 2C111 binnen

de organisatíe  heeft  afgespeeld.  In samenwerking  met  de twee  getroffen  personeelsleden  zoeken

we naar  een acceptabele  oplossíng  voor  de situatie,  waarin  zij ongewíld  terecht  zijn  gekomen.  De

financiële  gevolgen  zijn  op  dit  moment  nog  onduidelijk.

5. Huisvestinq

Medío  2014  kan  De  Piramíde  naar  verwachting  nieuwbouw  in gebruik  nemen.  Rond  dezelfde

periode  zal de ingrijpende  verbouwing  van  de AMG  5chmidtschoo1  gereed  zijn.

De ingríjpende  verbouwing  van  de Baanbreker  is medio  2C)12 gereed.

Voor  wat  betreft  de nieuwbouwlocaties  zullen  de door  het  rijk  beschikbaar  te stellen  budgetten  in

principe  taakstellend  zijn.  Voor  zover  noodzakelijk  zal  er  door  onze  organisatie  worden

meegefinancierd  ten  lasí:e  van  de onderhoudsvoorziening.

6. Ve(bonden  gartiien.

Het  OPOZ  is  sinds  1992  in het  kader  van  Weer  Samen  Naar  School  aangesloten  bíj

samenwerkingsverband  34-04.  Met  de komst  van  Passend  Onderwijs  zal deze  sítuatie  ín 2014  naar

verwachting  wijzigen.  Het  OPOZ  zal vanaf  I augustus  2ü14  deel  uít  gaan  maken  van  het  nieuwe

samenwerkíngsverband  Passend  Onderwijs  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  28-17.

G. V!RSLAG  VAN  DE  RAAD  VAN  TOEZICHT  OVER  201L

In  2011  heeft  de  Raad  van  Toezicht  binnen  het OPOZ  gefunctioneerd  overeenkomstig  de

bepalingen  daartoe  ín de statuten.  Overigens  mag  daaraan  worden  toegevoegd,  dat  de Raad  van

Toezícht  ook  in 2011  verder  is gegaan  op de weg  naar  verdere  ínvulling  van  haar  toezichthoudende

rol  binnen  het bestuur  van  de  organisatie.  Daarbij  is  vastgesteld,  dat er nog  maar  weinig

benchmarkgegevens  beschikbaar  zíjn  met  betrekkíng  tot  ervaríngen  van  qelijksoortige  raden  van

toezicht  elders  in het  land.
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De  Raad  van  Toezícht  is  in  het verslagjaar  4  keer  in vergadering  bijeengeweest.  In  die

vergaderingen  was  de aandacht  van  de raad  specif'lek  gerícht  op de kwalíteit(sverhoging)  van  de

organisatie  en  het onderwijs  dat  wordt  verzorgd.  De  onderwijsopbrengsten  kwamen  daarbij

uítvoerig  aan  bod,  inclusief  de wijze,  waarop  het  College  van  Bestuur  deze  vüígt  en vía plannen  van

aanpak  tot  verbetering  op de scholen  stímuleert.  Ook  het  OPOZ-kwaliteitssysteem  werd  in  dit

kader  besproken.  De inzet  van  het  College  van  Bestuur  om langs  deze  wegen  de geformuleerde

beIeidsdoelstelIíngen  te  realíseren  werd  door  de Raad  van  Toezicht  krachtig  ondersteund.

De Raad  van  Toezícht  heeft  met  instemming  kennisgenümen  van het  3" Strategisch  Beleidsplan

'Goed,  beter,  best'  voor  de període  tot  2015.

Het  Cüllege  van Bestuur  heefí:  de Raad van  Toe;jcht  door  middel  van managementrapportages

halfjaarlijks  - zoveel  mogelijk  aan  de hand  van  kengetallen  -geïnformeerd  over  de actuele  stand

van  zaken  binnen  de organisatíe  met  aanvullend  daarop  informatie  over  actuele  ontwikkelingen.  Op

die  wijze  ís de Raad  van  Toezícht  in staat  zi)n  statutaíre  taak  naar  behoren  te vervullen.

Voor  wat  betreft  de fínanciële  positie  van  de organisatie  heeft  de Raad  van  Toezicht  zích in het

verslagjaar  gebogen  over  de jaarrekening  2ü10  en de begroting  2012.  Daarnaast  is aandacht

besteed  aan een financiële  risícoanalyse,  waarvan  de uítkomsten  zullen  worden  meegenümen  bij

de verdere  ontwikkeling  van een meerjarenbegnoting.  Tevens  zíjn met  het  Cüllege  van Bestuur

afspraken  gemaakt  m.b.t.  toekomstk)e  kwartaalrapportages.  Lopende  het  verslagjaar  ÍS de Raad

van  Toezicht  regelmatig  düor  het  College  van  Bestuur  geïnformeerd  over  het  dreigende  financiële

tekort  over  2Ü11,  de oorzaken  die daaraan  ten  grondslag  Hggen  en de maatregelen,  die  doür  het

College  van  Bestuur  zijn  genomen  om herhalíng  te voorkomen.  De Raad  van  Toezícht  heeft  met

instemmíng  kennísgenümen  van  de  aanpak  ter  zake  düor  het  College  van.Bestuur.

De Raad  van  Toezicht  heeft  ín het  verslagjaar  besloten  over  te gaan  tot  samenwerking  met  een

andere  accountant.  Na vele  jaren  gebruík  te hebben  gemaakt  van  de dienstverlening  van Deloitte

met  betrekking  tot  de controle  van  de  jaarrekening,  werd  het  passend  gevonden  voor  een  gezonde

organisatie  om  deze  opdracht  bij een  ander  kantoor  onder  te brengen,  waarbij  de keuze  is gevallen

op BDO.

De in 2C)11 uitgevoerde  benoemingspmcedure  voor  nieuwe  leden  van de Raad  van  Tüezicht  heeft

geleid  tot  2 nleuwe  leden:  mevrouw  O. Kuiper  en de heer  J. Dirven.

De Raad  van  Toezicht  kijkt  terug  op een positief  verslagjaar,  waarin  zij zijn  werkzaamheden  - in

goed  overleg  met  het  College  van  Bestuur  - naar  tevredenheíd  heefl:  kunnen  uitvoeren.

H. DE  SAMENSTELLING  VAN  HET  COLLEGE  VAN  8ESTUUJ?  EN  DE  RAAD  VAN

TOEZICHT.

Op 31 december  2ü11  bestond  het  College  van  Bestuur  uít  de volgende  personen:

De heer  E.A.M.  Spruijt

De heer  R.Pots

voorzitter

lid,  tevens  vicevoorzitter

Op 31 december  2ü11  bestond  de Raad  van  ïoezícht  uit  de vülgende  personen:

De heer  1Hek

De heer  C.J.  v.d.  Harst

De heerl.Dirven

Mevrouw  O.Kuipers

De heer  R. Meíjer

De heer  F.TH.P.  v. Voorst

Zoetermeer,

juni  2012.

voorzítter

secreta  ris

lid

lid

líd

lid
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St.  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  te  2oetermeer

FINANCIËLE  POSITIE

Ter  verkríjging  van  een  inzicht  in de financiële  positie  van  het  schoolbestuur  dienen  de navolgende

overzichten.  Deze  zijn  gebaseerd  op de gegevens  uít  de jaarrekening.

Ter  analyse  van  de financiële  positie  díent  de volgende  opstellíng,  welke  is gebaseerd  op  de gegevens  uit

de balans:

Vergelijkend  balansoverzicht

ACTIVA

Materiële  vaste  activa

Financiële  vaste  activa

Vorderingen

Liquide  middelen

PASSÏVA

Eigen  vermogen

Voorzicningcn

Kortlopende  schulden

31-12-2011

€  %

1.485.111

1.756.244

1.292.182

1.531.103

24 5

29 0

213

25 2

6.064.640  100,O

3.391.290

712.214

1.961.136

117

6.064.64C)  100,O

31-12-2010

€: '/o

1.853.277

1.574.427

1. 455.641

2. 898.757

7.782.102

4.632.576

660.335

2.489.191

7.782.102

23,8

20,2

18,7

37,3

100,O

sg,s

8,5

32,0

100,O

«
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St.  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

KENGEÏALLEN

Hieronder  is een overzicht  opgenomen  van  de ontwíkkeling  van  de belangrijkste  financiële  kengetallen  in

2011.  De Stichting  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  heeft  nog  geen  streefwaarden  voor  de

kengetallen  opgesteld.  Daarom  wordt  bij de onderstaande  kengetallen  voor  liquiditéit,  solvabiliteit  en

weerstandsvermogen  gerefereerd  naar  landelijk  gehanteerde  streefwaarden.

2011 2C110

Liquiditeit

(Vlottendeactíva/kortlopendeschuIden)  1,44  1,75

De liquiditeit  geeft  de mate  aan  waarin  het  bestuur  in staat  ís op korte  termijn  aan  haar  verplichtingen  te

voldoen.  De liquiditeitspositie  geeft  de toestand  op 31 december  weer;  er  is dus  sprake  van  een

momentopname.  Een liquiditeitspositie  groter  dan  1 geeft  aan  dat  de stichting  in staat  is op korte  termijn

aan  haar  betaIingsverplichtingen  te voídoen.  De liquiditeitspositie  ÍS met  een  ratio  van  1,41  dan  ook  goed

te noemen.

Solvabiliteit  1

(eigen vermogen  (excí. voorzieningen)  /  totaal  passiva  * 100%)  55,92  59,53

De solvabiliteít  geeft  de mate  aan  waarin  het  bestuur  in staat  is op langere  termijn  aan  haar  verplichtingen

(rente  en aflossing)  te voldoen.  Het  Ministerie  van  Onderwijs  vindt  dat  de solvabiliteit  van

onderwíjsinsteIIingen  tussen  de 10  en 45  procent  zou  moeten  liggen.  De soIvabiIiteitspositie  geeft  de

toestand  op 31 december  weer;  er  is dus  sprake  van  een  momentopname.

Rentabiliteit

(netto-resultaat/totalebaten  *lüO%)  -6,27  -2,27

De rentabiliteit  geeft  aan  hoe  effectief  met  de opbrengsten  wordt  omgegaan.  Bij dit  kengetal  wordt

gekeken  naar  de verhouding  tussen  het  netto-resultaat  en de totale  opbrengsten.  Het  Ministerie  van

Onderwijs  víndt  dat  de rentabiliteit  tussen  de -3 en +3  procent  zou  moeten  zítten.

22,49

Weerstandsvermogen

(Eigen  vermogen  /  Totaíe baten * lOü%)  17J3

Het  weerstandsvermogen  geeft  aan  hoe  de beschikbare  reserves  zich  verhouden  tot  de exploitatie.

Naarmate  de reserves  groter  zijn  zal het  weerstandsvermogen  groter  zijn.  Het  weerstandsvermogen  zou

tussen  de 10  en 40 procent  moeten  liggen.

Personeelsíasten  /  totale  lasten 83,77 83,36

Materiële  lasten  /  totale  lasten 16,23 16,64

Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor  wordt  gehanteerd  om  te signaleren  of  een  onderwijsinstelling  zijn  kapitaal  al dan  níet

efficiënt  benut.  De middelen  die  een  onderwijsinstellíng  nodig  heeft  om  zijn  doelstellingen  te

verwezenlijken  wordt  uitgedrukt  in een  percentage  van  de jaarlíjkse  baten.  De Commissie

Vermogensbeheer  Onderwíjsinstellingen  hanteert  een  signaleringsgrens  van  35 %

(Totaal  vermogen  - gebouwen  en terreinen)  / Totale baten * I00%)  30,64  37,78

VOOR WMRMERKINGSDOELEINDEN
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St,  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

GRONDSlAGEN

ALGEMEEN

De  jaarrekening  is opgesteld  met  inachtnemíng  van  de bepalingen  opgenomen  in de Ministeriële  Richtlijn

jaarverslaggevíng  onderwijs.  Hierbij  wordt  aansluiting  gezocht  bíj  de bepalingen  van  Boek2  titel  9 van  het

Burgerlijk  Wetboek  en de Richtlijnen  voor  de  jaarverslaggeving  waaronder  Ríchtlijn  660

0nderwijsinsteIIíngen.

De waardering  van  activa  en passiva  en de bepaling  van  het  resultaat  vinden  plaats  op basis  van

historische  kosten.  Tenz5 bij de desbetreffende  grondslag  voor de specifieke  balanspost  anders würdt

vermeld,  worden  de activa  en passjva  opgenomen  tegen  nominale  waarde.

Baten  en lasten  worden  toegerekend  aan  het  jaar  waarop  ze betrekking  hebben.  Winsten  worden  slechts

opgenomen  voor  zover  zij  op balansdatum  zíjn  gerealiseerd.  Verpiichtingen  en mogelijke  verlíezen  die  hun

oorsprorÍg  vinden  voor  het  einde  van  het  verslagjaar,  worden  in acht  genomen  índien  zij  voor  het  opmaken

van  de  jaarrekening  bekend  zijn  geworden.

De in de  jaarrekening  opgenomen  bedragen  luiden  in hele  euro's.

VERGELIJKENDE  CIJFERS

Voor  zover  van  toepassing  zijn  ter  vergeHjking  de realisatiecijfers  opgenomen  van  het  voorgaande  jaar,

alsmede  de cijfers  van  de meest  recente,  vastgestelde  versie  van  de begroting  van  het

verantwoordingsjaar

GRONDSLAGEN  VOOR  DE WAARDERING  VAN  ACÏIVA  EN PASSIVA

Materiële  vaste  activa

De materiële  vaste  activa  worden  gewaardeerd  op aanschafwaarde,  verminderd  met  lineair  berekende

afschrijvingen,  gebaseerd  op de verwachte  economische  levensduur.  De activeringsgrens  ÍS Eur  500.  In het

jaar  van  investeren  wordt  naar  tijdsgelang  afgeschreven.

De volgende  afschrijvingstermijnen  worden  gehanteerd:

Meubilaír

Hardware

Leermiddelen

Overige  materiële  vaste  adiva

Fínanciële  vaste  activa

10-20  jaar

5 jaar

8 jaar

5-10  jaar

De obligatíes  worden  opgenomen  tegen  de geamortiseerde  kostprijs.  Oblígaties  welke  bínnen  een  jaar

aflopen,  zijn  opgenomen  onder  de kortlopende  vorderingen.

Vorderingen

De vorderingen  worden  opgenomen  tegen  nominale  waarde,  voor  zover  noodzakelijk  ünder  aftrek  van  een

voorziening  voor  het  risico  van  orínbaarheíd.

«
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St.  Openbaar  Primaïr  Onderwijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

Liquide  middelen

De líquide  middelen  staan,  voor  zover  niet  anders  vermeld  in de toelichting  op de balans,  ter  vrije

beschikking  van het  bestuur  en worden  gewaardeerd  tegen  nominale  waarde.

Algemene  reserve

De algemene  reserve  betreft  een buffer  ter  waarborging  van  de continuïteit  van het  bevoegd  gezag  en

wordt  opgebouwd  uit  iesultaatbestemming  van  overschotten  welke  ontstaan  uit het  verschil  tussen  de

toegerekende  baten  en werkelijk  gemaakte  lasten.  In geval  van  een tekort  wordt  dit  resultaat  ten  laste  van

de algemene  reserve  gebracht.

Reserves  worden  geacht  uit  publíeke  middelen  te zijn  opgebouwd  ten  zij expliciet  anders  is vermeld  in de

toelichting  op de balans.

Bestemmíngsreserves

De beÖtemmingsreserves  betreffen  een buffer  ter  waarborging  van de continuïteit  van  de Stichting  en

worden  opgebouwd  uit  resultaatbestemming  van overschotten  welke  ontstaan  uit  het  verschil  tussen  de

toegerekende  baten  en de werkelijk  gemaakte  lasten.  In geval  van een tekort  wordt  dít resultaat  ten laste

van  de bestemmingsreserves  geboekt.  Bij de bestemming  van het  resultaat  worden  de overschotten  naar

de desbetreffende  bestemmingsreserve  geboekt.

Reserve  activa

Deze  reserve  is gevormd  door  de waardering  van de aanwezige  inventaris.  Jaarlíjks  vait  middels

resultaatbestemmlng  een deel  van  deze  reserve  vrij,  dat  overeenkomt  met  de afschrijvingslast  van de

gewaardeerde  inventaris.

Voorzíeningen

Voorziemng  onderhoud

Met  ingang  van  het  boekjaar  2006  wordt  de hoogte  van de voorziening  bepaald  aan de hand  van het

Meerjaren  Onderhoudsplan  van  de Gemeente  Zoetermeer  die het  onderhoud  coördföeert.  Op basis  van  dit

meerjarenplan  wordt  de jaarlijkse  benodigde  dotatie  bepaald.  De werkelijke  kosten  in een jaar  worden

onttrokken  aan de voorziening.

Voorziening  spaarverlof/jubNea

De voorziening  spaarverlof  dient  ter  dekking  van  toekomstige  uitgaven  als gevolg  van  herbezettmg  voor

opgebouwd  spaarverlof.  De voorziening  wordt  jaarlijks  berekend  op basis  van  de opgebouwde  rechten  van

de personen  die sparen  voor  spaarverlof.

De voorzíening  jubilea  is gevormd  ter  dekking  van de kosten  van  jubileumgratificaties  díe op grond  van de

cao dienen  te worden  betaald.  Daarbij  wordt  rekening  gehouden  met  de datum  van  indíensttredíng,

blijfkanspercentage  en een uitkering  bij 25 en 40-jaríg  jubileum  conform  de CAO. De voorziening  is

gewaardeerd  tegen  contante  waarde,  de díscontovoet  bedraagt  4',/o.  '

Kortlopende  schulden

De kortlopende  schulden  hebben  een verwachte  looptijd  van  maximaal  één jaar.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
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St.  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

GRONDSlAGEN  VOOR  DE RESULÏ  AATBE:PAlÏNG

Algemeen

Het  resultaat  wordt  bepaald  als  het  verschil  tussen  de baten  en alle  hiermee  verbonden,  aan  het

verslagjaar  toe  te rekenen  lasten.  De baten  en lasten  worden  toegerekend  aan  de verslagperiode  waarop

deze  betrekking  hebben.

Rijksbijdragen  OCW/EL8J

Onder  de Rijksbijdragen  OCW/EL&I  worden  de vergoedingen  vüor  de exploitatie  opgenomen  verstrekt  door

het Ministerie  OCW/EL&I.  De Rijksbijdragen  worden  toegerekend  aan het verslagjaar.

Afschrijvingen

De afschrijvingen  zijn  gerelateerd  aan  de aanschafwaarde  van  de desbetreffende  immateriëie  en materiële

vaste  activa.  In het  jaar  van  investeren  wordt  afgeschreven  op basis  van  de door  het  bestuur  gemaakte

keuzen.

Overige  lasten

De overige  lasten  hebben  betrekking  op  uitgaven  die  voortvloeien  uit  aangegane  afspraken  dan  wel

noodzakelijk  zijn  voor  het  geven  van  onderwijs  en worden  toegerekend  aan  het  verslagjaar  waarop  ze

betrekking  hebben.

Financieel  resultaat

De rentebaten  en -lasten  betreffen  de op  de  verslagperiode  betrekking  hebbende  rente-opbrengsten  en

lasten  van  uitgegeven  en ontvangen  leningen.

VöOFl WAARMERKINGSOOEL EINOEN
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St.  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

BALANS  PER  31  DECEMBER  2011

ACÏIVA

Vaste  actíva

Materiële  vaste  activa (1)

Meubilair

Hardware

Leermiddelen

Overige  materiële  vaste  activa

Financiëíe  vaste  activa

Effecten

Víottende  activa

Vorderíngen (2)

Ministerie  van  OCW

Overige  vorderingen

Overlopende  activa

Líquíde  middelen (3)

31 december  2011 31 december  2010

519.425 52C).578

46[).9Ü9 529.130

381.593 374.251

123.184 429.318

1.485.111 1.853.277

1.756.244 1.574.427

3.241.355 3.427.704

89C).575 9C19.816

364.196 261.182

37.411 284.643

1.292.182 1.455.644

1.531.1ü3 2.898.757

2.823.285 4.354.398

6.064.640 7.782.102

VOOR WMRMERKINGSDOELEINDEN
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PASSIVA

Eigen  vermogen

Eigen  Vermogen

Voorzieníngen

Overige  voorzieningen

Kortlopende  schulden

Crediteuren

Ministerie  van  OCW

Belastingen  en premies  sociale

verzekeringen

Schulden  terzake  van  pensioenen

Overige  kortlopende  schulden

Overlopende  passiva

31 december  2011 31 december  2010

3.391.29C) 4.632.576

712.214 660.335

136.017

1.OüO

715.659

225.020

'153.4C)1

730.039

1.961.136

157.526

1.000

721.843

217.993

222.176

1.168.653

2.489.191

6.064.640 7.782.102
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St.  Openbaar  Primaír  Onderwijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

ST  AAÏ  VAN  BAÏEN  EN LASTEN  OVER  2011

Baten

Rijksbijdragen  Ministerie  van  OCW

Overige  overheidsbijdragen  en -subsidies

Overige  baten

Ïotaal  baten

Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige  iasten

Totaal  lasten

Saldo  baten  en  lasten

Realisatie

2011

17.611.441

677.482

1.385.192

19.67  4.115

17.619.867

407.231

1.486.573

1.5C)7.218

21.02o,889

-1.346.774

Begroting

2011

€

iz.:iss.abg

405.168

í.433.369

19.203.906

16.225.451

399.181

i.=+oí.og<

1.291.979

19.317.7(]5

-113.799

Realisatie

2010

18.6C17.312

767.  252

1.087.903

20.462.467

17.558.863

372.670

1.424.  776

1.698.6C)3

zi.os<.gí:

-592.445

Financiële  baten  en  lasten

Resultaat

105.488

-1.241.285

119.775

5.976

125.E115

-466.63 €)

Nettoresultaat -1.241.286 5.976 -466.630
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St.  Openbaar  Prímair  Onderwïjs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

KASSÏROOMOVERZICHT  2011

Het  onderstaande  kasstroomoverzicht  is opgesteld  volgens  de indirecte  methode.  Hierbij  wordt  het  saldo

baten  en lasten  als uitgangspunt  genomen,  waarop  vervolgens  correcties  worden  aangebracht  voor

verschillen  tussen  opbrengsten  en ontvangsten  en kosten  en uitgaven.

2011 2010

Kasstroom  uít  bedrijfsoperaties

Resultaat

Aanpassingen  voor:

- Afschríjvingen

- Mutaties  voorzieningen

Veranderingen  in vlottende  middelen

- Vorderingen

- Schulden

-1.346.774

407.231

51.879

163.459

-528.055

-592.445

372.670

-44.366

429.717

-115.755

-1.252.260 49.821

Ontvangen  interest

Betaalde  interest

118.060

-12.572

134.902

-9.087

105.488 125.815

Kasstroom  uit  ínvesteringsactivíteiten

Investeringen  in materíële  vaste  activa

Desinvesteringen  materiële  vaste  activa

Overige  investeringen  in financiële  vaste

activa

-324.885

285.820

-181.817

-682.878

253.915

-220.882 -428.963

Mutatie  liquide  middelen -1.367.654 -253.327

Beginstand  liquide  míddelen

Mutatie  liquide  middelen

2.898.757

-1.367.654

3.152.084

-253.327

Eindstand  liquide  middelen 1.531.103 2.898.757

Het  resultaat  2011  in dit  kasstroomoverzicht  betreft  het  saldo  baten  en lasten.

VOOR WMRMERKINGSDOELEINDEN

BDO Audit  EI Assurance  a.v.
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TOELICHTING  BEHORENDE  TOT  DE BAulNS  PER  31  DECEMBER  2011

ACÏIVA

VASÏE  ACÏIVA

31-12-2011  31-12-2010

€  €

1. Materiële  vaste  activa

Meubilair  519.425  520.578

Hardware  460.909  529.130

Leermiddelen  381.593  374.251

Overige  materiële  vaste  activa  123.184  429.318

Totaal  materiële  vaste  actíva  1.485.111  1.853.277

In 2010  waren  de overige  materiële  vaste  activa  met  € 285.820  gestegen  in verband  met  de renovatie  van

het  schoolgebouw  aan  de Irisvaart.  In 2011  heeft  de gemeente  besloten  de renovatie  geheel  te vergoeden.

De vergoeding  is in 2011  mindering  gebracht  op de overige  materiële  vaste  activa.

Aanschaf-

prijs  t/m
2010

€

Meubilair
1.459.110

Hardware
956.863

Leermiddelen
(PO)

1.Ü69.130

OVerige
materiële
vaste
actiVa  536.5C19

Jotaal
materiële
vaste
adiVa

Cum.

afschrij-

vingen

t/m  2010

Boek-

waarde

31-12-

2010

Invester-

ingen

2011

€

Des-

invester-

ingen

2011

€

Afschrij-

vingen

2011

€

Aanschaf-

prijs

31-12-

2011

€

Cum.

afschrij-

vingen

31-12-

2011

€

Boek-

waarde

31-12-

2011

€:

938.532  52C).578  85.870

427.733  529.130  130.318

87.023  1.544.980  1.025.555  549.425

198.539  1.087.181  626.272  460.(X)9

6%.879  374.251  1C)0.538 93.196  1.169.668  788.075  381.5(;13

107.281  429.318 8.159  285.82 €) 28.473  258.938  135.754  123.184

4.021.702  2.168.425  1.853.277  324.885  285.820  407.231  4.060.767  2.575.656  1.485.111

De afschrijvingspercentages  van de materiële  vaste  activa  zijn  opgenomen  onder  de afschrijvingen  fö de grondslagen.

«
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31-12-2011 31-12-2010

Overige  financïële  vaste  activa

Obligaties 1.756.244 1.574.427

De koerswaarde  van  de  obligaties  bedroeg  per  31 december  2011  € 1.856.171  (per  31 december  2010

€ 1.922.586).  Er is in 2011  voor  in totaal  € 458.780  aan  obligaties  gekocht.  De  afname  bestaat  uit  de

verkoop  van  obligaties  ter  grootte  van  € 276.682  en een  agiüafschrijving  van  € 281.  Het  positieve

resultaat  op de verkoop  van  de obligaties  bedroeg  € 8.493.

De looptijd  van  de obligaties  ligt  tussen  de 2 en IO  jaar.

Boekwaarde  Mutaties  2C)11  Mutaties  2011

31-12-2010  +

Boekwaarde

31-12-2C)11

Obligaties 1.574.427 458.780 -276.g63 1.756.244

VOOR WAARMERKINGSDOEtEINDEN

BDO Audit  & Assurance  s.v.
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VLOÏÏENDE  ACÏIVA

2. Vorderingen

Ministeríe  van  OCW

Overiqe  vorderinqen

Vervangingsfonds

Claíms  De Goudse  Verzekeringen

WSNS  werkgroep  en coördinatie

Energievergoeding  Gemeente  Zoetermeer

Nog  te ontvangen  gemeentelíjke  subsidies

Medegebruik  onderwijsruímtes

Nog  te ontvangen  bedragen  ivm  energie  en water

Kern  Kinderopvang  Speeltaalhuis

Couponrente

Rente  bankrekeningen

Overige

Totaal  overige  vorderíngen

Overiqe  overjopende  activa

Vooruitbetaalde  kosten

Salarisvoorschotten

Kortlopend  deel  obligaties

Ïotaal  overlopende  activa

Totaal  vorderingen

3. Liquide  middelen

Betaalrekeningen

Schoolbanken

Beleggersrekening

Spaaüekenïnqen

Kas

Gelden  onderweg

Totaal  liquide  middelen

«
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31-12-2011  31-12-2010

€  €

890.575 909.816

34.418

67.820

10.347

8.728

2ü.728

2.556

48.932

51.39C)

4C).329

35.756

43.192

364.196

41.173

19.925

6.984

17.227

71.501

46.939

42.978

14.455

261.182

37.411

37.411

1.292.182

30.145

3.282

251.216

284.643

1.455.644

139.609  291.033

118.801  116.247

136.123  540.034

1.135.127  1.C15C).586

1.443  1.086

- -/-  229

1.531.103 2.898.757

VOOR WAARMERKlNGS00ElEINOEN
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datum

paraal
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4. Eigen  vermogen

Algemene  reserve

Bestemmingsreserves

Totaal  eigen  vermogen

31-12-2011  31-12-2010

€  €

3.19C).483  4.357.396

2 C10.807  275.180

3 .391.290  4.632.576

Stand  per

31-12-2010 Resultaat

Overige

mutaties

Stand  per

31-12-2011

Algemene  reserve

Reserve  activa

Totaal  eigen  vermogen

4.357.396  -í.íss.gía

275.18C)  -74.373

4.632.576  -1.241.286

3.190.483

200.807

3.391.290

Totaal  Eigen  vermogen 4.632.576  -1.241.286 3.391.290

De reserve  activa  is in 2005  ontstaan  bij  de invoering  van  de lumpsumbekostiging.  Het  Ministerie

van  OCW  schreef  voor  dat  de op dat  moment  aanwezige  materiële  vaste  activa  moest  worden

opgenomen  tegen  de boekwaarde  in de  administratie.  De reserve  is bedoeld  ter  dekking  van  de

afschrijvingslasten  van  de betreffende  activa  en heeft  een  eindig  karakter.  De afschrijvingslasten

van  de destlJds  opgenomen  materlële  vaste  actlva  bedroegen  in 2011  € 74.373.

5. Voorzieningen

Vooniening  spaarverlof

Voorziening  jubileum-

verplichtingen

Onderhoudsvoorziening

Stand  per

31-12-2010  Dotaties  2011

€  €

51.818  1.266

218.739

389.778

660.335

24.008

ígo.ooo

215.274

Onttrek-

kingen  2011

€

20.254

ía.gío

129.231

163  .395

Vrijval  2011

€

Stand  per

31-12-2011

€

32.830

228.837

450.547

712.214

Ondeiverdeling  voorzieningen

Voorzienirig  spaarverlof

Voorziening  jubiIeumverpIichtingen

0nderhoudsvoorziening

«
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< 1 jaar

€

3.OC10

íg.  147

224.000

246.147

1-5  jaar

€

29.830

2C)9.690

226.547

466.067

vOoR wAARMERxiNGSDOEtEINDEN

BDO Audit  Et Assurance  B.V.
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St.  Openbaar  Primaír  Onderwíjs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

6. Kortlopende  schulden

Crediteuren

Ministerie  van  OCW

Belastingen  en premies  sociale  verekeringen

Schulden  terzake  van  pensioenen

Overíqe  kortlopende  schulden

Gem.  Zoetermeer  subsidieoverdracht

Gem.  Zoetermeer  brand  en inbraakbeveiliging

Gem.  Zoetermeer  busvervoer  zwemmen

Terug  te betalen  gemeentelijke  subsidies

Accountantskosten

Energiekosten

Salarissen

Ziektewetgelden

Overige

Overlooende  oassíva

Vakantiegeld

Subsidie  cultuureducatie

Subsidie  overblijfkrachten

Subsidie  Passend  Onderwijs

Subsidie  bestemmingsbox

Gem.  Zoetermeer  schakelklas

PO Raad/taalIeesverbetertraject

Te besteden  eerste  inrichting  Da Vinci

Europees  Platform

Overige

Totaal  kortlopende  schulden

- 35  -

31-12-2011

€

31-12-2010

136.017

1.OOO

715.659

225.02C)

157.526

1.üOO

721.843

217.993

17.178

6.614

12.434

8.595

28.901

16.13C)

25.668

37.881

153.401

68.446

6.704

23.728

ïg.oso

33.574

5.163

51.674

13.837

222.176

565.772

26.Ü36

2.5C)C)

92.296

24.61C1

14.738

4.087

730.039

1.961.136

564.451

37.17C)

3.500

77.615

58.840

196.146

83.014

109.419

15.182

23.307

1.168.653

2.489.191

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN

BDC) Audit  Ei Assurance  s.v.
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St.  Openbaar  Primaír  Onderwijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

Model  G geldend  vanaf  het  verslagjaar  2011

GI.  Verantwoording  van  subs €dies  zonder  verrekeníngsclausule  (Regelïng  ROS  art.  13,  [(d 2 sub  a en EL&I  regelingen  betrekking  hebbend  op de EL&I  subsidies)

Omschrijving Toewijzing

Kenmerlé  Datum

Cultuureducatie  11/12  CULT  EDUC  11/12  6-1ü-2C111

Bestemmingsbox  10/11TAAL&REK  1CI/11  7-7-201ü

Bestemmingsbüx  11/12TAAL&REK  11/12  1-4-2C111

Bedrag  van  Ontvangen  t/m  De prestatie  is ultimo  verslaqiaar  conform  de  subsidiebeschikkinq

de  toewijzing  verslagjaar  geheel  uitgevoerd  en  afgerond  nog  niet  geheel  afgerond

€  €  Aankruisenwatvantoepassingis

41.540 41.518 I l I X I
ss.ggo ss.ggo I I I x I
57.116 33.3ü6 I I I X I

Tütaal 157.646 133.814

G2.  Verantwoording  van  subsidies  met  verrekeníngsclausuIe  (Regeling  ROS  art  13,  lid  2 sub  b en EL&I  regejingen  betrekking  hebbend  op de EL&I  subsidies)

G2.A.  Aflopend  per  ultimo  verslagjaar

Omschrijving  Toewijzing  Bedragvan

Kenmerk  Datum  de  toewijzing

€

Cultuureducatie  1CI/11  CULT  EDUC  1CI/11  2C)-1C1-2C11C) 42.793

Overblijf  09/1C1  0VERBLIJF  C)9/10  7-8-2009  LÜ.C)O
Overblijf  1C}/11  0VERBLI]F  10/11  8-12-201C)  3.5C10

Passend  Onderwijs  PASS  OND  VELDIN  14-8-2C109  426.175

Totaal  473.468

o

Dd]rföípend  tot  in volgend  verslagjaar

Toewijzing  Bedrag  van

;A Kenmerk  Datum  de  toewijzing

bi544iz  OVERBLIJF 11/12  10-10-2011  2.5ü0

Ontvangen  t/m  Totale  kosten  Te  verrekenen

verslagjaar  ultimoverslagjaar

€  €  €

42.793  42.7C13  0

1.000  0 1.OOO

3.500  3.500  0

426.175  426.175  0

473.468 472.468

Saldo

OI-CII-II

€

Ontvangen  in

verslagjaar

€

0 2.500

o 2.500

1.OOCI

Lasten  in  Totale  kosten

verslagjaar  31-12-11

€  €

0 0

o o

Saldo  nog  te  besteden

ultímo  verslagjaar

€

2.500

2.5üü
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NIEÏ  ÏN  DE BALANS  OPGËNOMEN  VERPLICHÏINGEN  EN RECHÏEN

Meerjarige  financiëíe  verpiichtingen

De stichting  Openbaar  Primaír  Onderwijs  Zoetermeer  ÍS met  het  admínistratiekantoor  Onderwíjs  Service

Groep  een  financíële  verplichting  aangegaan  voor  de duur  van  één  jaar.  Onderwijs  Service  Groep  verzorgt

in 2012  contractueel  de personele  en financiële  administratíe  van  OPOZ.  De financíële  verplichting  voor

2012  ÍS circa  € 225.000.

Stichting  OPOZ  heeft  met  Rob  Swart  Bedrijfshuisvestíng  B.V.  een  huurovereenkomst  voor  het  pand  aan  de

Blauwroodlaan  156  te Zoetermeer.  De overeenkomst  dle ÍS ingegaan  op 1 jum  2009  heeft  een  looptijd  van

7 jaar  en heeft  de mogelijkheíd  tot  verlenging  met  5 jaar.  De opzegtermijn  is 12  maanden  voor  expiratie

lopende  huurtermijn.  l/bor  2012  ís de  financiële  verplichting  ongeveer  € 43.000.

Voor  kopieerapparatuur  heeft  OPOZ  ook  een  langlopende  verplíchtíng.  De huurovereenkomst  met  Ricoh  ís

aangegaan  op 1 oktober  2011  en eindígt  op  30  april  2015.  De financíële  verplíchting  voor  2012  is ongeveer

€ 115.OC)0.

Stíchting  OPOZ  heeft  voor  schoonmaak  en overige  dienstverlening  een  contract  met  de gemeente

Zoetermeer,  díe  dat  heeft  uitbesteed.  De betaalde  schoonmaakkosten  aan de gemeente  bedroegen  fö

2011  € 488.256.

VOOR WAARMERKINGSDOEtEINDEN

BDO Audit  & Assurance  s.v.
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St.  Openbaar  Prímair  Onderwijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

ÏOELICHÏÏNG  OP  DE  SÏAAÏ  VAN  BAÏEN  EN LASÏEN  OVER  2011

Baten

Rijksbijdragen  Ministerie  van  OCW

Rijksbijdrage  Ministerie  van  OCW

Geoormerkte  subsidies  Ministerie  van  OCW

Niet-geoormerkte  subsidies  Ministerie  van  OCW

Budget  voor  personeelsbeleid

Totaal  Rijksbijdragen  Ministerie  van  OCW

Realisatie

2011

15.351.992

130.705

586.160

1.542.584

17.611.441

Begroting

2C)11

€

15.145.828

142.454

548.776

1.528.311

17.365.369

Realisatie

2010

15.993.317

398.962

637.539

1.577.494

18.607.312

Overige  overheídsbijdragen  en  - subsidies

Gemeentelijke  bijdragen  en subsidies

Overige  overheidsbijdragen

Ïotaal  overige  overheidsbijdragen

607.092

70.390

677.482

403.526

1.642

405.168

647.149

120.1C)3

767.252

Overige  baten

Overdracht  samenwerkingsverband

Ouderbijd  ragen

819.571

207.888

1.027.459

729.780

226.870

956.65C)

690.352

215.280

9C)5.632

Verhuuropbrengsteri

Overige

Totaal  overige  baten

87.743

269.990

357.733

104.59ü

372.129

476.719

82.171

100.100

182.271

Ïotaal  overige  baten 1.385.192 1.433.369 1.C)87.903

«
39

dafüm

VOOR WAARMERKINGSDOEL EINDEN

'I[)O Aufüt Et Assurance  s.v.

paraal



St.  Openbaar  Primaír  Onderwijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

Lasten

Personeelslasten

Brutolonen  en salarissen

Sociale  lasten

Pensioenlasten

Dotatie  personele  voorzieningen

Uitzendkrachten,  declaranten,  e.d.

Overige

Totaal  overige  personele  lasten

Af:  Uitkeringen  (-/-)

Totale  personeelslasten

Realisatie

2C) 1l

€

13.065.466

2.8C)5.385

1.7C)1.184

17.572.035

25.274

284.643

583.677

893.594

-845.762

17.619.867

Begroting

2011

€

11.739.768

2.236.199

1.465.096

15.441.063

27.(X)0

275.000

482.388

784.388

16.225.451

Realisatie

2C)10

€

12.999.184

2.768.924

1.643.441

17.411.549

8.144

615.905

317.74 €)

941.789

-794.475

17.558.863

De onttrekkingen  aan  de personeelsvoorzieningen  (totaal  € 34.164)  zijn  in mindering  gebracht  op de

brutolonen  en salarissen.  Per  31 december  2011  heeft  Stichting  OPOZ  297,67  fte  in dienst.

Afschrïjvïngen

Meubilair

Hardware

Overige  materiële  vaste  activa

Leermiddelen

Totaal  afschrïjvïngen

87.023

198.539

28.473

93.196

4ü7.231

81.600

170.500

16.100

13,0.981

399.181

83.004

168.873

25.743

95.050

372.670

De afschrijvingskosten  voor  hardware  zijn  hoger  door  extra  aanschaffingen  van  digitale  schoolborden.  De

schooldírecteuren  hadden  hun  afschrijvingskosten  voor  leermiddelen  hoger  ingeschat  dan  in werkelijkheid

het  geval  is.

- 40  -

dah.im

VC)C)R WAARMERKINGSDOELEINDEN

BDO Audit  & Assurance  s.v.

paraaf



St.  Openbaar  Primaír  Onderwíjs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

Huísvestingslasten

Huur

Dotatie  onderhoudsvoorziening

Onderhoud

Energie  en water

Schoonmaakkosten

Heffingen

Realisatie

2011

42.834

ígo.üoo

217.245

412.195

55C1.080

29.407

1.441.761

Begroting

2011

43.000

ígo.ooo

176.  540

443.600

460.954

32.000

1.346.094

Realisatie

2010

42.441

igo.ooo

210.484

397.396

486.203

13.019

1.339.543

Overíge  huisvestingslasten

Totaal  huisvestingslasten

44.812

1.486.573

55.000

1.401.094

85.233

1.424.776

Overíge  lasten

Administratie  en beheer

Administratie  OSG

Accountantskosten

Telefoon-  en portokosten  e.d.

Overíge  adminístratie  en beheer

Totaal  administratie-  en beheerslasten

64.793

224.538

1C).682

43.069

26.660

378.742

25.966

225.00C)

28.OCR]

30.086

28.768

337.820

77.9C)8

218.733

26.269

41.031

39.608

+oa.s=+g

Inventaris  en apparatuur

Kosten  ICT

Leermiddelen

Bibliotheek  / medíatheek

Reproductíekosten

Overige  inventarís,  apparatuur  en leermiddelen

Totaal  inventaris,  apparatuur  en leermiddelen

19.205

209.  305

3ü9.378

11.184

í42.941

25.588

717.601

7.070

165.305

267.427

7.161

119.435

16.753

583.151

18.462

280.517

303.649

16.861

147.134

19.241

785.864

Representatiekosten

PR/marketing

Excursies  / werkweek
Buitenschoolse  activiteiten

Culturele  vorming

Contributies

Medezeggenschapsraad

Verzekeringen

Schoolzwemmen

Overige  lasten

Totaal  overige  lasten

5.839

20.779

125.910

28.311

35.883

21.812

4.654

s.ssg

14.411

147.717

410.875

2.194

13.500

142.370

35.500

27.487

20.C100

8.524

7.000

12.050

102.383

371.008

6.561

96.103

120.339

41.699

43.865

2.115

7.945

7.989

13.886

168.688

509.190

Totaal  overige  lasten 1.507.218 1.291.979 1.698.603
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St.  Openbaar  Primaír  Onderwíjs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

Onder  de administratie  en beheerslasten  zijn  de kosten  voor  de accountantscontrole  verantwoord.  Deze

bedragen  voor  2011  en 2010  respectíevelijk  € 19.682  en € 26.269.  Er is door  de accountantsorganisatie

geen  andere  dienstverlening  verricht  dan  hier  genoemd.

Financiële  baten  en  lasten

Realisatie

2011

Begroting

2011

€

Realísatie

2010

Financiële  baten

Rentebaten 118.060 128.000 134.902

Financiële  lasten

Bankrente  en -kosten 12.572 8.225 9.087

Saldo  fínanciële  baten  en  lasten 105.488 í19.775 125.815

VOC)R WAARMERKINGSDOEtEINDEN

BDO Aufüt  Fi Assurance  B.l/.
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St.  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

OVERZÏCHÏ  VERBONDEN  PAfmJEN

Geen  beslissende  zeggenschap

Naam Jurifüsche  Statutaire  Code  Eigenvermogen  Resultaat  Art2:403  Deelname  Consolidatie

vorm  zetel  activiteiten  31-12-2011  jaar2011  Ja/Nee  o/o 'Vo

Stichtíng  Weer  Samen  Naar  School  34-C)4  Stichting  Zoeterrneer € 565.16[) € 61.381- Nee Nvt Nvt

g'

o
o
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St.  Openbaar  Primair  Ondemijs  Zoeterrneer  te  Zoetermeer

MODEL  H: BEZOLDIGING  VAN  BESTUURDERS  EN TOEZICHTHOUDERS

Is ereen  bezoldiging  van  de  bestuurders?

Is er  een  bezoldiging  van  de  toezichthouders?

J /-N

J /-N

Duur  arbeids-

overeenkomst/

werkzaamheden

Ingangs-

datum

dienstverb

and Taakomvang

[)ienst-

betrekking

(D)  of  op

Interimbasis

m

Periodiek

betaalde

beloningen

(')

Bonus-

betalingen/

gratificaties

Ontvangen

pe nsio  e n bijdra  gen/
beloningen

betaalbaarop

termijn

Uitkeringen

wegens

beëindigíng  van

tlet

dienstverband

Vanaf Tot Fte D of  I 2011 2011 2C)11 2011

EUR EUR EUR EuR

College  van  Bestuur

E. Spruijt

R. Pots

Totaal

Raad  van  Toezicht

J. Hek

(,J.  v.d.  Ha rst

JJ.  Dirver)

. W.C.@4per-Sweep
.Meij:cr !

L-
(pnn

b. ':orst
Í" 2

C)
(/)

,,;  ,, 8

nvt

n vt

nvt

nvt

nvt

nvt

n vt

nvt

n vt

nVt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

01-11-84

01-01-03

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Voorzitter

Vice-voo  rzitte  r

Voorzitter

secretaris

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

D

D

I

I

I

I

I

I

I

«
«
«i
«
«
«
«

«i

o

o

o

o

o

o

«y  a a (*)  onder  betaalde  beloningen  worden  ook  onkostenvergoedingen  begrepen.
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St.  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

Wet  Openbaarmaking  uit  Publieke  míddelen  gefinancierde  Topinkomens  (WOPT)

' Fundie Duur  dienstverband  in het

verslagjaar

Belastbaar  loon

(ín EUR)

Voorzieningen  ten

behoeve  van

beloningen  betaalbaar

o p te  rmijn

(in EUR)

In dienst  vanaf  In dienst  tot 2011 2C110 2011 20í1

Uitkeringen  in

verband  met

beeindiging  van

het  dienstverband

(in EUR)

TOtaal

2011 2010 2011

o

n@e'p-n personeelsleden  die met hun inkomen  het gemiddeld  belastbaarloon  van onze ministers  overschrijden

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

2010
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IBDO
Tel:  +31 (0)7'í  579  44  44

Fax:  +31 (0)71  579  44  00

info@bdo.nl

www.bdo.nl

BDO  Audit  Et Assurance  B.V.

Postbus  16128,  2301  GC Lefden

Rooseveltstraat  55,  2321  BL  Leiden

Nederland

Controleverklaring  van  de onafhankelijke  accountant

Aan:  de Raad van Toezicht  van Stichting  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer

Verklaring  betreffende  de  jaarrekening

Wij  hebben  de in dit  rapport  opgenomen  jaarrekening  2011 van Stichting  Openbaar  Primair

Onderwijs  Zoetermeer  te Zoetermeer  gecontroleerd.  Deze  jaarrekening  bestaat  uit  de balans  per

31 december  2011 en de staat  van baten  en lasten  üver  2011 met  de toelichting,  waarin  zijn

opgenomen  een  overzicht  van de gehanteerde  grondslagen  vüür  financiële  verslaggeving  en andere
toelichtingen.

Verantwoordelijkheid  van  het  bestuur

Het  bestuur  van de stichting  is verantwoordelijk  voor  het  opmaken  van de jaarrekening  die  het

vermogen  en resultaat  getrouw  dient  weer  te  geven,  alsmede  voür  het  opstellen  van het

jaarversLag,  beide  in overeenstemming  met  de RegeLing  jaarverslaggeving  onderwijs.  Het  bestuur  is

tevens  verantwoordelijk  voür  de financiële  rechtmatigheid  van de in de jaarrekening  verantwoorde

baten,  lasten  en balansmutaties.  Dit  houdt  ín dat  deze  bedragen  fö overeenstemming  dienen  te  zijn

met  de in de relevante  wet-  en regelgeving  opgenomen  bepalingen.  Het  bestuur  is tenslotte

verantwoordelijk  voor  een zodanige  interne  beheersing  als het  noodzakelijk  acht  om het  opmaken

van de jaarrekening  en de naleving  van  de reLevante  wet-  en regelgeving  mogelijk  te maken  zonder
afwijkingen  van materieeL  belang  aLs gevolg  van fraude  of fouten.

Verantwoordelijkheid  van de accountant

Onze  verantwoordelijkheid  is het  geven  van een oordeel  over  de jaarrekening  op basis  van onze

controle,  als bedoeld  in artike1171,  vierde  lid van  de Wet  op het  primair  onderwijs.  Wij  hebben

onze  controle  verricht  in overeenstemming  met  Nederlands  recht,  waaronder  de Nederlandse

controlestandaarden  en het  onderwijscontroleprotocol  OCW/EL&I  2(fü.  Dit  vereist  dat  wij  voldoen

aan voor  ons geldende  ethische  voorschriften  en dat  wíj  ünze  controle  zodanig  plannen  en uitvoeren

dat  een redeLijke  mate  van zekerheid  wordt  verkregen  dat  de jaarrekening  geen  afwijkingen  van
materieeL  belang  bevat.

Een controle  omvat  het  uitvoeren  van werkzaamheden  ter  verkrijging  van controLe-informatie  over

de bedragen  en de toeLichtingen  in de jaarrekening.  De geselecteerde  werkzaamheden  zijn

afhankelijk  van  de door  de accountant  toegepaste  oordeelsvorming,  met  inbegrip  van het  inschatten

van de risicü's  dat  de jaarrekening  een afwijking  van materieeL  belang  bevat  aLs gevüLg  van fraude

of  füuten,  Bij het  maken  van  deze  rísico-inschattingen  neemt  de accountant  de interne  beheersing

in aanmerking  die  relevant  is vüor  het  opmaken  van de jaarrekening  en voor  het  getrouwe  beeld

daarvan  alsmede  voor  de nalevíng  van de betreffende  wet-  en regelgeving,  gericht  op het  opzetten

van controlewerkzaamheden  díe passend  zijn  in de omstandigheden.  Deze  risico-inschattingen

hebben  echter  niet  tot  doel  een oordeeL  tot  uitdrukking  te brengen  over  de effectiviteit  van het

interne  beheersing  van de entiteit.  Een controLe  omvat  tevens  het  evaLueren  van de geschiktheid

van de gebruikte  grondslagen  voor  financiële  verslaggeving  en de gebruikte  financiëLe

rechtmatigheidcriteria  en van de redelijkheid  van de door  het  bestuur  van de entiteit  gemaakte

schattingen,  alsmede  een evaluatie  van het  algehele  beeLd van de jaarrekening.

Wij  zijn  van mening  dat  de door  ons verkregen  controle-inforrnatie  voldoende  en geschikt  is üm een

onderbouwing  voor  ons oordeel  te  bieden.

OordeeJ betreffende  de jaarrekening
Naar  ons oordeeL  geeft  de jaarrekening  een getrouw  beeld  van de grootte  en de samensteLLing  van

het  vermogen  Van StiChting  Openbaar  Primair  OnderwijS  Zoetermeer  per  31 deCembevdk!NGSDOE"-"'o'-"
het  resultaat  over  2C)1 1 in overeenstemming  met  de Regeling  jaarverslaggeving  onderw  Aud1t  & AssuranCe s.v.

Statutaií  gevesí%d  íe Eíndhoven en íngeschreven ín het handelsreJsler  ünder  nummer  171 7í í86.
BDO Audít  & Ásurance  a.v. is lid Van BDO Inlemational  Ltd, een íechtspeísoon  naar Engels íecht  met  bepeíkíe  aansprakelíjkheid,
en maakt  deel uít  van hek wereldwijde  ne!werk  van juridísch  zelísíandíge  oíganisatíes  díe onder  de naarn "BDO"  optreden.



IBDO

Voorts  zijn  wíj  van oordeeL  dat  de ín deze  jaarrekening  verantwoorde  baten,  Lasten en

balansmutaties  over  2014 voLdoen  aan de eisen  van financiële  rechtmatigheid.  Dit  houdt  in dat  deze

bedragen  in overeenstemming  zijn  met  de in de reLevante  wet-  en regeLgeving  opgenomen

bepaLingen,  zoals  vermeld  in paragraaf  2.3.1.  Referentíekader  van het  onderwijscontroleprotocol

OCW/EL&I  2011.

VerkLaring  betreffende  overige  bij  of  krachtens  de wet  gestelde  eisen

IngevoLge  artíkeL  2:393  lid 5 onder  e en f BW vermeLden  wij  dat  ons geen  tekortkomingen  zijn

gebleken  naar  aanLeiding  van het  onderzoek  of  het  jaarversLag,  voor  zover  wij  dat  kunnen

beoordelen,  overeenkomstíg  TíteL9  Boek  2 BW is opgesteld,  en of de in artikeL  2:392  lid 1 onder  b

tot  en met  h BW vereíste  gegevens  zijn  toegevoegd.  Tevens  vermelden  wíj  dat  het  jaarverslag,  voor

zover  wíj  dat  kunnen  beoordelen,  verenigbaar  ís met  de jaarrekening  züals  vereíst  in artikeL  2:391

lid 4 BW.

Leiden,  12 juni  2012

BDO Audit  Et Assurance  B.V. paraaf  voor  waarmerki

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN

BDO Audlt  & Assurance  B.V.
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St.  Openbaar  Primair  Onderwijs  2oetermeer  te  Zoetermeer

(VOORSÏEL)  BËSTEMMING  VAN  HEÏ  EXPLOIÏAÏIERESULTAAT

Het  nettoresultaat  volgens  de Staat  van  Baten  en Lasten  over  2011  bedraagt  negatief  € 1.241.286.

Het  negatieve  resultaat  komt  ten  laste  van:

Algemene  reserve

Reserve  activa

-1.166.913

-74.373

Zoetermeer,  1l  juni  2ü12

Het  bestuur  van  de Stichting  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  namens  deze,

Drs.  E. A. M. Spruijt R. Pots

voorzitter vice  voorzÍtter

VOOFI WfüIMERKINGSDOEL EINDEN

BDO Audit  & Assurance  a.v.
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St.  Openbaar  Primair  Ondeïijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

GEBEURTENISSEN  NA  BALANSDATUM

Na afloop  van  het  boekjaar  hebben  zich  geen  gebeurteriissen  voorgedaan  die  belangrijk  zijn  voor  de

interpretatie  van  de cijfers  in de jaarrekening.

VOOR WAAFIMERKINGSDOEtEINDEN

B[)O Audlt  Ei Assurance  a.v.
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St.  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer  te  Zoetermeer

GEGEVENS  OVER  DE RECHTSPERSOON

Bestuursnummer

Naam  instelling

Postadres

Postcode / Plaats
Telefoon

Fax

E-mail

Internet-site

Contadpersoon

Telefoon

Fax

E-mail

Brin-

nummer Naam

41390

St.  Openbaar  Primair  Onderwijs  Zoetermeer

Blauw-roodlaan  156

2718  SK Zoetermeer

ü79-3290825

ü79-3237937

edspruijt@opoz.nl

www.opoz.nl

Drs.  E.A.M.  Spruijt

079-3290825

079-3237937

edspruijt@opoz.nl

Sector

Aantal

leerlingen

2C)11

Aantal

leerlingen

2ü10

15MU

15PJ

15UC

15 YP

16 CC

16GD

16HN

16KB

16ND

19KH

22MB

24CP

27 MG

28 AL

Openbare  Basisschool  Mr Verwers

Openbare  Basisschool  De Meerburgh

Openbare  Basisschool  Het  Zwanenbos

Openbare  Basisschool  De Piramide

Openbare  Basisschool  De Watersnip

Openbare  Basisschool  Het  Plankier

Openbare  Basisschool  De Tjalk

Openbare  Basisschool  Seghwaert

Openbare  Basisschool  Noordhove

Openbare  Basisschool  De Vuurtoren

Openbare  Basisschool  De Saffier

Openbare  Basisschool  De Waterlelie

Openbare  Basisschool  Het  Groene  Hart

Openbare  Basisschool  Florence  Nightingale

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

SBO

80

BO

BO

BO

271

345

191

327

1 C)2

2 35

262

352

233

153

151

418

355

577

284

283

176

319

128

217

243

349

232

145

167

430

378

472

«
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