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1. VOORWOORD 

 
Voor u ligt het jaarverslag van de Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten (PCSV). In dit 
jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid in 2021 en kijken we vooruit naar 
een aantal belangrijke ontwikkelingen in 2022 en daarna. Dit jaarverslag volgt de Richtlijnen voor het 
Jaarverslag en behandelt de door het ministerie van Onderwijs voor het verslagjaar 2021 aangewezen 
zes maatschappelijke thema’s te weten: strategisch personeelsbeleid, onderwijsachterstanden, 
passend onderwijs, werkdruk, allocatie middelen binnen het schoolbestuur en Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO).  
 
Tevens is bij dit jaarverslag de jaarrekening 2021 toegevoegd. Het jaarverslag is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur door het administratiekantoor OHM. Van Ree 
Accountants heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende 
controleverklaring. 
 
Ook 2021 stond in het teken van Corona. De scholen werden geconfronteerd met een lockdown en 
afstandsonderwijs. Er is veel aanpassingsvermogen van het personeel gevraagd dit jaar: we zijn trots 
op de hoe teams het onderwijs aan onze leerlingen doorgang hebben kunnen geven. 
 
Voor de zomer zwaaiden een aantal bestuursleden af. Wij danken hun voor de aan de PCSV bewezen 
diensten. Na een sollicitatieprocedure trad tijdens de ALV van 6 juni 2021 een grotendeels nieuw 
bestuur aan. Helaas viel na de zomervakantie de algemeen directeur, mw. A. Jehee, vanwege ziekte 
uit. Haar functie is tot en met de kerstvakantie waargenomen door dhr. E. Vleeming. Per 1 januari 2022 
wordt de functie waargenomen door dr. J. van Moolenbroek.   
 
Door corona en het uitvallen van de algemeen directeur schoven in de tweede helft van 2021 en de 
eerste helft van 2022 een aantal onderwerpen naar de achtergrond. Denk dan aan het koersplan,  
beeldmerk identiteit, en het strategisch personeelsplan.  
 
Les geven op afstand via allerlei digitale manieren werd creatief opgepakt door de leerkrachten van de 
scholen. In 2021 - het tweede corona jaar - merkten we dat de communicatie met de ouders vanuit de 
scholen moeilijker werd. Elkaar niet fysiek even kunnen treffen op de schoolpleinen, maakte het er 
niet makkelijker op. We merken nu hoeveel we hier eigenlijk hebben gemist en hoe fijn het is voor 
onze leerlingen dat we dit contact nu weer kunnen herstellen.  
 
Al met al was het door maatschappelijke ontwikkelingen en interne veranderingen een enerverend 
jaar. Het stevige fundament waarop de scholen van de PCSV gebouwd zijn, blijkt in dit soort tijden 
gelukkig een goede basis om de kwaliteit te borgen. Laten we met zijn allen verder bouwen aan onze 
vereniging zodat we kwalitatief hoogstaand en toekomstbestendig onderwijs kunnen bieden aan de 
leerlingen die aan de zorg van onze vereniging zijn toevertrouwd.   
 
Het was een jaar dat anders liep dan eerder gehoopt of gedacht. Toch zijn we er trots op hoe in een 
tijd van een pandemie onze leerkrachten, leerlingen, schoolleiding en ouders elkaar toch de benodigde 
rust en inzet wisten te geven. Veel dank hiervoor! 
 
Aiko de Raaf, voorzitter toezichthoudend bestuur 
Anco van Moolenbroek, algemeen directeur a.i. 
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2. VISIE, ORGANISATIE EN BESTURING 

 

2.1  MISSIE EN VISIE 

In het jaar 2019 is het strategische koersplan 2019-2023 (SKP) met input van ouders, bestuur, 
medewerkers en GMR vastgesteld en aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) gepresenteerd. In het 
SKP is de algemene missie van de PCSV “Het kind centraal” verwoord.  De PCSV biedt de leerlingen 
zinvol onderwijs zodat zij zich ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. We geven hen een brede 
basis voor hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen met het besef van 
waarden en normen vanuit een protestants-christelijke levensvisie.  
 
Uit deze missie volgen de levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige visie: 
- onze leerlingen maken kennis met de liefde voor God en voor elkaar (onze levensbeschouwelijke 

visie); 
- onze leerlingen groeien op tot zelfbewuste en sociaal betrokken burgers (onze pedagogische visie). 
- op onze scholen kunnen kinderen hun sterke kanten ontwikkelen met aandacht voor hun talenten, 

met een positief zelfbeeld en met vertrouwen in zichzelf en in elkaar (onze onderwijskundige visie).  
     
Levensbeschouwelijke visie 
Onze scholen zijn open christelijke scholen waar alle leerlingen en hun ouders of verzorgers welkom 
zijn. Wij kiezen voor het ontwikkelen van waarden en normen bij leerlingen vanuit onze christelijke 
levensovertuiging. Wij gunnen onze leerlingen kennis te maken met de liefde voor God en voor elkaar, 
zoals door het Evangelie van Jezus Christus wordt opgeroepen.  
 
Dit betekent voor ons dat: 
- er aandacht is voor de viering van de christelijke feestdagen; 
- christelijke waarden en normen hun weerslag vinden in activiteiten in en vanuit de school; 
- de inrichting van het onderwijs en de gebruikte methodes op de scholen recht doen aan deze visie; 
- wij hiervoor van onszelf, van de leerlingen en van hun ouders respect vragen. 
 
Onze scholen dragen bij aan goed samenleven en een goed leven. Elk kind mag op onze scholen zichzelf 
zijn maar is ook een onderdeel van de gemeenschap. Leren om als persoon in die gemeenschap een 
plek in te nemen en zich verbonden te voelen met anderen, is belangrijk op onze scholen. De kinderen 
verschillen van elkaar. Wij willen hen leren met deze verschillen om te gaan en samen te leven in 
verscheidenheid. 
 
Wij zijn trots op onze protestants christelijke identiteit. Niet om leerlingen te bekeren maar om te laten 
zien wat de wortels en de bron van het onderwijs op onze scholen zijn. De samenleving verhardt 
(polarisatie, minder cohesie). Als christelijke school zetten we daar een geluid tegenover van 
christelijke waarden, zoals respect en aandacht voor de medemens. Zo maken we onze PC-identiteit 
onderscheidend. De levensbeschouwelijke identiteit geeft een eenheid aan de school en laat zien dat 
het leven diepgang heeft. Wij vinden dat kinderen kennis en vaardigheden op dit gebied nodig hebben 
in de pluriforme samenleving waar ze in terechtkomen.   
 
Wat dit betekent voor onze scholen en ons strategisch beleid:  
- onze scholen zijn trots op de PC-identiteit. Er is aandacht voor zingeving en levensbeschouwing en 

onze leerkrachten hebben aandacht voor goed leven en goed samenleven. 
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- onze scholen hebben aandacht voor burgerschapsvorming en zoeken naar manieren van 
ontmoetingen met andersgelovigen. We hebben vanuit christelijke waarden aandacht voor 
maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, armoede, diversiteit; 

- wij onderzoeken wat onze scholen kunnen versterken door een herkenbare uitwerking van de 
christelijke identiteit in gehanteerde normen en waarden en dit expliciet uitdragen in gedrag en 
houding. 

 
Pedagogische visie 
Wij willen dat alle kinderen en grote mensen bij ons in een veilige en geborgen omgeving samen 
kunnen werken en leren. Zorgzaamheid, eigenaarschap en sociale betrokkenheid zijn voor ons 
kernbegrippen. 
 
Onderwijskundige visie    
Op onze scholen zetten we kinderen in hun kracht. Zij kunnen zich ontwikkelen vanuit hun talenten 
met een positief zelfbeeld en met vertrouwen in zichzelf en in elkaar.  
 

2.2  ORGANISATIE  

ORGANISATIESTRUCTUUR 

De Protestants Christelijke Schoolvereniging te Voorschoten is het bevoegd gezag van de drie PC 
scholen in Voorschoten:  De Fortgensschool, het Kompas en de PC Basisschool Gevers Deynoot. De 
Vereniging heeft tot doel het Protestants Christelijk onderwijs in Voorschoten te bevorderen en te 
steunen. Elke ouder, die instemt met de grondslag van de Vereniging (art. 2 van de statuten) kan lid 
worden van de vereniging.  
 
Omdat de PCSV een vereniging is, is het hoogste orgaan de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV 
benoemt uit haar leden een toezichthoudend bestuur. Ieder jaar vindt minimaal één bijeenkomst voor 
leden plaats waarin verantwoording wordt afgelegd over de gang van zaken op de scholen. Het 
toezichthoudend bestuur heeft de taken en bevoegdheden middels een managementstatuut 
gemandateerd aan de algemeen directeur. Deze legt daarover verantwoording af aan het 
toezichthoudend bestuur. Het bestuur is tevens de sparringpartner van de algemeen directeur. Het 
toezichthoudend bestuur geeft richting op strategisch niveau en houdt toezicht op de uitvoering van 
de genomen besluiten en evalueert de resultaten.  
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De algemeen directeur van de PCSV is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de 
PCSV, geeft leiding aan, en is voorzitter van het managementteam van schooldirecteuren. De drie 
scholen zijn relatief zelfstandige organisaties, waarbinnen de directeuren opereren binnen het  
strategisch beleid van het PCSV. Zij leggen daarover verantwoording af aan de algemeen directeur.  
 
De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het opstellen en concreet uitwerken van het 
strategische beleidsplan, zoals vastgelegd in het Strategisch Koersplan 2019-2023 (SKP). Dit SKP is het 
uitgangspunt voor de schoolplannen en het jaarplan per schooljaar, waarvoor de directeuren 
verantwoordelijk zijn.  
 
De hoofdlijnen van beleid, zoals die geformuleerd zijn in het SKP en het schoolplan en jaarplan vormen 
de basis voor de gesprekken over voortgang en uitvoering van beleid zoals die tussen de algemeen 
directeur en de directeuren worden gehouden. De directeuren geven in hun halfjaarlijkse 
managementrapportage schriftelijk verslag over de voortgang. De algemeen directeur schrijft drie keer 
per jaar een managementrapportage aan het toezichthoudend bestuur.  
 
De algemeen directeur vertegenwoordigt het bestuur in het overleg met de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). Ook evalueert de algemeen directeur één keer per schooljaar de 
PCSV-brede voortgang met de GMR en andere interne en externe stakeholders. 
 

Op 31 december 2021 bestond het toezichthoudend bestuur uit: 
 

Functie Naam Aangetreden Aftredend Termijn 

Voorzitter Aiko de Raaf 24-06-2021 06-2024 1 

Secretaris Joost Cassee 09-06-2020 06-2023 1 

Penningmeester Christiaan de Pous 24-06-2021 06-2024 1 

Lid Laura Smits 09-06-2020 06-2023 1 

Lid Jetse Siebenga 24-06-2021 06-2024 1 

Lid Mariette Barends 24-06-2021 06-2024 1 

 

De leden van het toezichthoudend bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. De 

bezoldiging van de algemeen directeur is conform de functiebeschrijving uit het FuWaSys PO en blijft 

daarmee ruim onder de maximaal gestelde grens uit de wet “normering topinkomens”. 

 
Onderstaand een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties van het toezichthoudend bestuur en 

algemeen directeur: 

 

  Hoofdfunctie Nevenfunctie(s) 

Aiko de Raaf Hoofd Strategie bij het Integraal 

Kankercentrum Nederland 

 

Joost Cassee Adviseur operationeel beheer bij 

Rijkswaterstaat 

Adviseur bij Gameye 

Bestuurslid Steunstichting PCSV 

Christiaan de Pous Consultant bij AT Osborne Voorzitter Steunstichting PCSV 

Laura Smits Verzuimadviseur bij Verander Verzuim  
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Jetse Siebenga Coördinator assortimentsteam bij de 

Haagse Hogeschool 

Ouderling bij de protestantse 

gemeente Voorschoten 

Bestuurslid Steunstichting PCSV 

Mariette Barends Senior Management Consultant bij 

Minard 

 

Angele Jehee  Algemeen directeur PCSV Onderwijs(zorg)consulent OCW 

CONTACTGEGEVENS JAARVERSLAG 

Angele Jehee, algemeen directeur 
Dobbeweg 1 
2254 AG Voorschoten 
angele.jehee@pcsv.nl 

KLACHTENREGELING 

De PCSV streeft naar een goede communicatie met ouders en leerlingen. Toch komt het voor dat er 
een meningsverschil ontstaat. Binnen de scholen van de PCSV is de afspraak dat wanneer ouders en 
leerkrachten het niet eens worden de directeur de eerstvolgende gesprekspartner is voor ouders. 
Wanneer er dan nog steeds onvrede is, kunnen ouders zich wenden tot de algemeen directeur. Leidt 
dit niet tot een bevredigende oplossing, dan is er een externe vertrouwenspersoon die kan worden 
ingeschakeld, of kan er een klacht worden ingediend bij de landelijke klachtencommissie.  
 
In het laatste kwartaal van 2021 gaven enkele ouders van leerlingen op de Gevers Deynoot signalen 
van sociale onveiligheid in een groep af aan het toezichthoudend bestuur. Het toezichthoudend 
bestuur heeft toen de algemeen directeur a.i. gevraagd om de schoolleiding en leerkrachten van deze 
groep te gaan helpen en om in contact te treden met deze ouders. Via oudergesprekken in 
groepsverband, bilateraal en via een pakket van maatregelen zijn er vervolgens stappen gezet om de 
sociale veiligheid in de groep te verbeteren. Aan het begin van het kalenderjaar is het pakket 
maatregelen nogmaals fors uitgebreid. Aankomende maanden wordt er verder gewerkt aan 
vertrouwen, de groepsdynamiek en communicatie. We hebben geleerd in de toekomst dergelijke, niet-
wenselijke groepsdynamiek eerder te onderkennen en stoppen.    

GOVERNANCE EN CODE GOED BESTUUR 

De PCSV hanteert de code goed bestuur van de PO-raad. 
 

2.3  VERSLAGEN ALV EN MEDEZEGGENSCHAP 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING   

Op 6 juni 2021 vond de ALV plaats via Microsoft Teams. Tijdens de ALV heeft het toezichthoudend 

bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in 2020 en de besteding van de middelen. 

Op de agenda stonden daarnaast de benoeming van nieuwe bestuursleden en het aftreden van 

oudgedienden. 

In de toelichting van het jaarverslag staat de voorzitter stil bij de knappe manier waarop de scholen 

zijn omgegaan met Corona. Met de nieuwe directeuren op de Fortgens en Gevers Deynoot is het MT 

weer op volle sterkte. Verder zijn de voorbereidingen voor het nieuwe gebouw voor de Fortgens in 

gang gezet. Hoewel er geen CITO-scores zijn wordt de uitstroom naar het voortgezet onderwijs 

behandeld. Intern is een start gemaakt met een kwaliteitsmanagementsysteem. 
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De penningmeester licht de jaarrekening toe. Er was een fors negatief resultaat, weliswaar vertekend 

omdat er gelden voor 2020 in 2019 zijn uitgekeerd. De voornaamste reden hiervoor zijn extra 

personeelslasten, gedeeltelijk om bovenformatief personeel aan te houden, gedeeltelijk vanwege 

inhuur voor vacante directieposities. In 2023 komt de begroting weer in balans, maar veel hangt af van 

de leerlingprognoses.  

Voor de komende tijd worden als belangrijke onderwerpen genoemd de verdeling van de gelden uit 

het Nationaal Programma Onderwijs. de verdere uitwerking van het koersplan en de nieuwbouw van 

de Fortgens. 

De ALV stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast en verleent het bestuur décharge over het 

gevoerde beleid. 

Daarna staat de vergadering stil bij het aftreden van Hans Roovers, Jacco van Meggelen, Martijn Meijer 

en Jan Willem van Borren, en benoemt Mariette Barends, Aiko de Raaf, Jetse Siebenga en Christiaan 

de Pous als nieuwe bestuursleden. 

VERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAP  

In 2021 is de GMR voornamelijk online ‘bijeengekomen’ om te vergaderen. In totaal is de GMR vijf keer 
bijeengekomen. Door de coronacrisis heeft er geen plenair contactmoment met het 
verenigingsbestuur plaatsgevonden. De (interim) algemeen directeur is, op één na, bij alle 
bijeenkomsten aanwezig geweest. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn een aantal geplande 
activiteiten, zoals de cursus voor nieuwe (G)MR-leden en de betrokkenheid van de ouderleden van 
GMR bij de Steunstichting, eigenlijk vanaf 2020 al op de lange baan beland. De GMR heeft tot grote 
blijdschap in het najaar van 2021 de cursusavond fysiek kunnen laten plaatsvinden op de Gevers 
Deynoot. 
 
De samenstelling van de GMR in 2021  

School Oudergeleding Personeelsgeleding 
Kompas Erik van Fraassen Gerda Heino  - per september 

vervangen door Rianne Jansen 

Gevers Deynoot Henri Koopman (Vz) - per 
september vervangen door 
Dieuwerke Luiten 

Heiltje van Rijn (Secr) 

Fortgens Berend Brasjen, per september 
voorzitter 

Jaap Booij 
 

Belangrijke ontwikkelingen waren dit schooljaar het AVG-beleidsplan en de keuze om in het 

vervangingsfonds te blijven of niet. Het personeelsbeleidsplan heeft wel het hele jaar op de agenda 

gestaan, maar het nieuwe plan is niet afgekomen dit schooljaar. De langetermijnbegroting heeft 

afgelopen jaar een belangrijke plek op de agenda gehad en is uitvoerig besproken bij de behandeling 

van de begroting voor 2021, die door omstandigheden pas in april plaats heeft gevonden. Voorts zijn 

de besteding van de NPO-gelden en de verantwoording daarvan in het eerste deel van het jaar 

regelmatig teruggekeerd op de agenda. 

Het derde grote lopende dossier, naast AVG en de meerjarenbegroting (en daaraan gekoppeld het 

strategisch personeelsplan), is de nieuwbouw voor de Fortgensschool. Ondanks uitgebreide 

inspanningen van de algemeen directeur en enkele bestuursleden, heeft het tot het eind van het 

kalenderjaar geduurd tot de gemeente zich heeft committeert aan het oorspronkelijk toegezegde 

budget. Hierdoor kan in 2022 gelukkig wel verder worden gewerkt aan de voorbereidingen. Er is in 

2021 door de gemeente geen besluit genomen over de locatie van de nieuw te bouwen school.  



  
 

 

Jaarverslag 2021 Protestants Christelijke School Vereniging Voorschoten
 
   

 

 

Pagina 10 van 34 

3. VERSLAG BESTUUR  

 
In 2021 is het toezichthoudend bestuur vijf keer bijeengekomen met de algemeen directeur (ad 
interim). Daarnaast organiseerde het bestuur in juni 2021 de Algemene Ledenvergadering. 
In de genoemde vijf periodieke vergaderingen rapporteert de algemeen directeur de voortgang op de 
plannen zoals vastgesteld in het Jaarplan en wordt de financiële stand van zaken besproken. Daarnaast 
worden de vergaderingen gebruikt om beleidsdocumenten vast te stellen, lopende zaken te bespreken 
en waar nodig van gedachten gewisseld over relevante ontwikkelingen binnen onze scholen of binnen 
het onderwijsveld. In de december vergadering is de begroting voor het volgende jaar besproken en 
vastgesteld en in de april vergadering wordt het Jaarverslag vastgesteld in voorbereiding op de ALV. 
Buiten de vergaderingen om is er naar behoefte overleg tussen (met name) de voorzitter en de 
algemeen directeur.  
 
Toezien op de nalevering van wettelijke verplichtingen en rechtmatige verwerving van en 
aanwending van de middelen. 
Door de genoemde voortgangsrapportages van de algemeen directeur blijft het bestuur goed op de 
hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging. Aan wettelijke verplichtingen wordt binnen de PCSV 
voldaan. Er worden middelen verworven door de ouderraden, ten behoeve van festiviteiten op de 
scholen. Naar de mening van het bestuur worden de middelen rechtmatig verworven en aangewend. 
Naast het toezicht uitgeoefend door het bestuur is er een accountant aangesteld voor het controleren 
van de jaarrekening en het toezien op de rechtmatigheid van de aanwending van de middelen. Het 
contract met Van Ree accountants is hiertoe gecontinueerd. 
 
In de bestuursvergaderingen is onder andere aandacht geweest voor de volgende zaken: 

• Privacy en informatiebeveiliging: aan het begin van het jaar heeft het bestuur het 

informatiebeveiliging en privacy beleid vastgesteld. 

• Financieel toezicht: het bestuur houdt via de kwartaalrapportages toezicht op de besteding van de 

middelen en heeft in maart 2021 de begroting goedgekeurd. De financiële situatie van de 

vereniging is in zichzelf gezond, maar vanwege het negatief exploitatieresultaat heeft het bestuur 

een adviseur aangetrokken die een financieel forecastmodel heeft opgesteld als basis voor de 

meerjarenbegroting. 

• Nieuwbouw Fortgensschool: In 2020 zijn de voorbereidingen gestart voor het indienen van de 
officiële aanvraag tot nieuwbouw bij de gemeente Voorschoten. Eind 2021 kwam er een 
toezegging van de gemeente voor de verstrekking van een voorbereidingskrediet. De planning is 
dat in 2022 de voorbereidende werkzaamheden kunnen starten en in 2023 de daadwerkelijke 
bouw.  

• Ziekteverlof algemeen directeur: aan het eind van 2021 heeft het bestuur een algemeen directeur 
ad interim aangetrokken. 
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3.1  ONDERWIJS 

ONDERWIJSKUNDIG BELEID EN VISIE OP HET ONDERWIJS  

De onderwijskundige visie op de PCSV scholen is dat kinderen in hun kracht worden gezet. Zij kunnen 
zich ontwikkelen vanuit hun talenten met een positief zelfbeeld en met vertrouwen in zichzelf en in 
elkaar.  
 
Dit betekent voor ons dat: 

• het onderwijs waar mogelijk gepersonaliseerd is en leerlingen kunnen werken met individuele 
leerdoelen; 

• we thematisch en/of projectmatig onderwijs inzetten om te werken aan de kernvaardigheden die 
kinderen nodig hebben, zoals samenwerken, feedback geven en ontvangen en om samenhang te 
brengen in de verschillende vakgebieden; 

• we bij de beoordeling van leerlingen niet alleen naar cijfers kijken (summatief toetsen), maar we 
vormen van beoordeling inzetten die gericht zijn op het verbeteren van het leerproces van 
leerlingen (normatief toetsen). 

 
Pedagogisch klimaat 
Het is van groot belang dat leerlingen zich ‘gezien’ en ‘gekend’ voelen door de leerkrachten. Dat ze als 
persoon gezien en geaccepteerd worden. Vanuit deze basis is leren en ontwikkelen mogelijk. Samen 
leren en samen leven in een groep en op school leert kinderen wat nodig is om voor iedereen een 
veilige plek te waarborgen. Stap voor stap leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor 
hun gedrag.  
 
Wat dit betekent voor onze scholen en ons strategisch beleid:  
- Binnen onze scholen is een samenhangende visie op de omgang met leerlingen en hanteren we een 

éénduidige manier van werken om blijvend te investeren in een goed pedagogisch klimaat; 
- Op onze scholen nemen we voortdurend gerichte stappen om de veiligheid te waarborgen dan wel 

te herstellen en we leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te dragen. 
 
Onderwijs en kwaliteit 
Op onze scholen kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen met hun talenten en met een positief 
zelfbeeld en vertrouwen in zichzelf en in elkaar. Daarbij zijn onze belangrijkste uitgangspunten:  

• Aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen door: 
o hun creativiteit te stimuleren;  
o te bouwen aan hun zelfvertrouwen;  
o het geven van verantwoordelijkheid. 

• Aandacht voor (het vergroten van) het lerend vermogen, onder andere door leerdoelen zichtbaar 
te maken en een onderzoekende leerhouding aan te leren met de hiervoor benodigde 
vaardigheden; 

• De sociale veiligheid in en om de school, het vertrouwen in zichzelf en in elkaar en het plezier in 
het leren te bevorderen en te ontdekken met welbevinden van leerling en leerkracht; 

• Aandacht voor de kwaliteit van ons onderwijs en professionaliteit van het team, en voor voldoende 
teamleden. 

 
Wat dit betekent voor onze scholen en ons strategisch beleid:  

• De scholen werken handelingsgericht, we kijken naar kinderen vanuit kansen en mogelijkheden;   

• Onze scholen werken opbrengstgericht, planmatig en doelgericht; 
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• Onze scholen geven inzicht in wat nodig is om kwalitatief goed, toekomstgericht en waarde(n)vol 
onderwijs te (blijven) bieden in een organisatie waar leerkrachten samenwerken binnen één 
pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen;  

• Voor het behouden en bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs is sprake van: 
o een leerlingvolgsysteem voor het consequent volgen van de ontwikkeling van de leerling; 
o gestructureerd bevragen en betrekken van ouders, leerlingen en leerkrachten, 

bijvoorbeeld door middel van enquêtes; 
o adequate informatievoorziening aan interne en externe stakeholders. 

• Onze scholen bieden leerlingen, voor wie zonder speciale ondersteuning het normale 
basisonderwijs niet het beste onderwijs zou zijn, zo goed mogelijk en zinvol onderwijs; 

• Wij ontwikkelen een visie en beleid op digitalisering vanuit de vragen:  
o Welke vaardigheden hebben kinderen nodig om hun weg te vinden in de enorme 

hoeveelheid aan informatie en mogelijkheden?  
o Welke normen voor gebruik geven wij leerlingen mee?  
o Welke waarden geven wij de kinderen daarin mee?  
o Welke rol heeft de school hierin?  
o Welke rol hebben de ouders hierin? 

• De scholen hanteren een open toelatingsbeleid. Iedere leerling is welkom op onze scholen 
 
Deze visie hebben we geconcretiseerd tot een vijftal uitspraken: 
 
1. Ontdek je talent 
Leerlingen binnen de PCSV krijgen alle kansen en mogelijkheden om hun eigen talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen. Onze kinderen krijgen onderwijs dat past bij hun belevingswereld en dat individueel 
afgestemd is op wat zij nodig hebben waardoor ieder kind de gelegenheid krijgt zich zo optimaal 
mogelijk binnen eigen capaciteiten te ontwikkelen. Hierdoor is er naast de aandacht voor het 
leerresultaat, ook oog voor de weg er naar toe.  
 
2. Een stevige basis 
Op onze scholen gaat het natuurlijk om de ontwikkeling van kennis en cognitieve vaardigheden. Maar 
we vinden het net zo belangrijk dat onze leerlingen verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen 
keuzes en oog hebben voor elkaar. Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld zijn 
daarvoor cruciaal en zijn een belangrijk speerpunt van de PCSV.   
 
3. Midden in de maatschappij 
Onze scholen zijn geen eilanden maar staan midden in de maatschappij. Sociale betrokkenheid van 
onze leerlingen bij de leefwereld waar ze deel van uitmaken is voor ons belangrijk. Deze betrokkenheid 
komt voort uit de Bijbelse verhalen die op onze school gelezen worden en de waarden die deze in zich 
dragen. Maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, diversiteit en ongelijkheid hebben een 
belangrijke plaats in ons leeraanbod.  
 
4. Klaar voor de toekomst 
De wereld om ons heen is dynamisch en zal snel veranderen. Bij alles wat we de leerlingen leren zijn 
we ons hiervan doordrongen. Leren omgaan met verandering is daarom een belangrijk aandachtspunt. 
Kritisch en creatief denken zijn hiervoor belangrijk. Maar ook het benutten van de kracht van digitale 
technologie staat hierin centraal. Digitale geletterdheid krijgt daarbij veel aandacht via computational 
thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden en ICT-basisvaardigheden. 
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5. Lerende leraren 
Ook onze leerkrachten blijven leren, want de leraar is van de allergrootste waarde voor goed 
onderwijs op onze scholen. We investeren daarom in het welzijn en in de loopbaanontwikkeling van 
ons personeel. Daarnaast werken de drie scholen werken samen en maken we gebruik van elkaars 
kennis en expertise. Kennis wordt gedeeld in bovenschoolse kenniskringen en leraren weten elkaar 
te vinden. 

ONDERWIJS EN ONDERWIJSPRESTATIES 

Ieder jaar wordt voor groep 8 een cito eindtoets gemaakt. Afhankelijk van hoe de toets door alle 
leerlingen in Nederland is gescoord, wordt vastgesteld wat de ondergrens is. De ondergrens wisselt 
per school, hierbij wordt het opleidingsniveau van de ouders meegenomen. Wanneer een school 
onder de ondergrens scoort, is dit onvoldoende.  
 
Het Kompas 
Het Kompas scoorde tot nu toe steeds boven de ondergrens op de eindtoets. De grafiek hieronder 
toont de uitstroomgegevens van de afgelopen vier jaar. 

 

Het Kompas heeft in goed overleg met de ouders gekozen om passend onderwijs op de eigen school 
aan te bieden, in plaats van deze leerlingen door te verwijzen naar het Speciaal (Basis)Onderwijs.  

Fortgensschool 
De Fortgensschool scoorde tot nu toe steeds boven de ondergrens op de eindtoets. De adviezen die 
gegeven zijn in het schooljaar 2020-2021 zien er als volgt uit: 
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Gevers Deynootschool 

Het jaar 2021 stond in het teken van Corona. Tot vlak voor de voorjaarsvakantie werd 
afstandsonderwijs gegeven en vingen we ongeveer 25% van de leerlingen op tijdens de noodopvang. 
De afname van de Midden (M) toets werd verschoven naar maart. De Eind (E) toetsen werden volgens 
planning in juni afgenomen. De meeste leerlingen maakte voldoende vaardigheidsgroei. Vooral 
leerlingen met een taalachterstand stagneerde in vaardigheidsgroei. In groep 8 werd kansrijk 
geadviseerd. Uitstroomgegevens:  
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De kwaliteit van het onderwijs wordt onder meer afgemeten aan het niveau dat leerlingen 

bereiken. Er is een fundamenteel niveau (1F) en een streefniveau (s1) geformuleerd. 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de behaalde scores, afgezet tegen de scores van 

vergelijkbare scholen. 
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Onze leerlingen worden jaarlijks gevolgd. De VO scholen geven de resultaten en de niveaus van de 
leerlingen door. Leerlingen in het derde jaar van het VO worden vergeleken met de uitstroom van de 
basisscholen. Gemiddeld genomen zit ongeveer 90% van de leerlingen na drie jaar op of boven het 
niveau van het advies basisschool.  

 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS 

In 2020 heeft de inspectie van het onderwijs een compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek 
uitgevoerd bij PCSV. Op basis van een analyse van de beschikbare informatie heeft de inspectie van 
het onderwijs het onderzoek bij de PCSV beperkt tot een prestatieanalyse en een gesprek met het 
bestuur. Tijdens het onderzoek heeft de inspectie van het onderwijs samen met het bestuur 
geconcludeerd dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en de onderliggende scholen die 
een regulier vierjaarlijks onderzoek in het schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken. Het regulier 
vierjaarlijks onderzoek zal daarom op een later tijdstip plaatsvinden.  
Op 2 maart 2021 heeft de inspectie een themaonderzoek gehouden op de Fortgensschool met als 
thema: Kansrijk adviseren. De inspectie heeft tijdens dit gesprek informatie opgehaald, die zij 
gebruiken om de schoolverlaters van het afgelopen schooljaar en van het huidige schooljaar 
intensiever te volgen. Dit om te bepalen of de twee lockdowns effecten hebben gehad op de prestaties 
van deze kinderen op de lange termijn. Het was een interessant gesprek, waarin we ook zicht hebben 
gekregen op wat al goed loopt en wat er eventueel nog beter kan in de procedure van advisering naar 
het VO. 
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PASSEND ONDERWIJS (THEMA 2021) 

De PCSV scholen bieden onderwijs aan een grote diversiteit aan leerlingen met diverse 
ondersteuningsbehoeften.  Een enkele keer wordt er verwezen naar scholen voor S(B)O. Het 
verwijzingspercentage van de scholen van de PCSV is onder de twee procent gebleven, waarmee het 
percentage lager is dan het landelijk gemiddelde en we in de pas lopen met de andere scholen in het 
samenwerkingsverband in de regio Leiden. 
 
Inmiddels is het zinvol op school houden van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
gemeengoed geworden op onze scholen. Dit is een aandachtsgebied waarop we ons kunnen en zullen 
blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd is de aandacht voor vroegsignalering toegenomen. De leerkrachten 
in de kleuterbouw zijn geschoold in het vroegtijdig signaleren van kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand. We zien dan ook een verschuiving plaatsvinden in de verwijzing van 
leerlingen naar het S(B)O. Leerlingen worden op jongere leeftijd verwezen in de hoop dat ze na enige 
tijd kunnen terugkeren naar het regulier onderwijs. De PCSV is aangesloten bij het 
samenwerkingsverband PPO Leiden en heeft voor het bieden van passend onderwijs in het jaar 2021 
een bedrag van € 187.880,00 ontvangen. Dit bedrag is voornamelijk ingezet in formatie voor 
onderwijsassistenten, remedial teacher en uitbreiding werktijdfactor Intern Begeleider.  

NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS (THEMA 2021) 

Corona heeft het dagelijks leven ook in 2021 in verregaande mate beïnvloed. Met veel zieke 
leerkrachten en leerlingen was het elke dag weer een opgave het onderwijs zo goed mogelijk vorm te 
geven. Rekening houdend met alle maatregelen werd het onderwijs vorm gegeven naar de 
mogelijkheden van het moment. We beseffen dat dit alles impact heeft op de onderwijsleerprocessen 
en de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarom hebben de scholen van de PCSV medio juni 2021 net 
als alle scholen in Nederland een uitgebreide analyse gemaakt van de resultaten en mogelijke 
leervertraging. Op basis van die analyse heeft iedere school een NPO-plan geschreven en de 
doelstellingen daaruit zijn opgenomen in het Kwaliteitsmanagementsysteem van WMK-PO. De 
voortgang van de plannen wordt periodiek in de werkoverleggen tussen de directeur en de algemeen 
directeur besproken. De uitvoering verloopt volgens de plannen, al is het nu nog te vroeg om 
uitspraken te doen over de resultaten van de doelen.  

3.2  PERSONEEL 

STRATEGISCH PERSONEELSBELEID (THEMA 2021) 

Personeel en organisatie 
De kracht van onze scholen is dat er sprake is van een stevige basis als gemeenschap vanuit verbinding 
en vertrouwen. Kwaliteitsverbetering op personeelsgebied is mogelijk door: 
- verdere professionalisering; 
- meer onderlinge samenwerking met gebruik van elkaars expertise, zowel binnen als tussen de 

scholen; 
- de manier waarop het personeelsbeleid wordt geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd is 

het geheel doorlopen van de plan-do-check-act-cyclus met aandacht voor communicatie en vieren 
van behaalde successen.  

Het personeelsbeleid is onderdeel van de halfjaarlijkse managementrapportage van de 
schooldirecteuren aan de algemeen directeur en MR van de schoollocaties en vast onderdeel van de 
managementrapportage aan het toezichthoudend bestuur. 
 
Het strategische personeelsbeleid betekent in relatie tot het onderwijskundig beleid voor de PCSV dat:  
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- Onze scholen plaatsen zijn waar kinderen en leerkrachten met passie en plezier werken en waar 
sprake is van een professionele leercultuur met een open en transparante manier van werken met 
een voortdurende dialoog met interne en externe stakeholders vanuit het oogpunt van ons 
onderwijs; 

- We investeren in het welzijn en de ontwikkeling van ons personeel. We hebben aandacht voor 
werkdruk(verlaging), scholing en loopbaanontwikkeling; 

- Onze vereniging behoudt een stabiel leerlingenaantal; 
- Wij formuleren onze visie op het leerkrachtprofiel van de toekomst vanuit onze onderwijskundige 

en pedagogische opdracht en daarop aansluitend scholingsbeleid om de leerkracht van nu toe te 
rusten voor het leraarschap van de toekomst. Daarbij is in ieder geval aandacht voor: 
o een inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers  
o het meten (en vieren!) van resultaten. 

 
Personeel 
Het aantrekken en behouden van goed personeel is een voorwaarde van kwalitatief goed onderwijs. 
Voor het aannemen van nieuw personeel worden per vacature duidelijke criteria gehanteerd. De PCSV 
merkt dat het steeds lastiger wordt kwalitatief goed personeel te vinden. Daar waar we in het verleden 
tientallen reacties kregen op een vacature, zijn dat er nu vaak maar enkele. Gelukkig slagen we er nog 
steeds in goede nieuwe collega’s aan te trekken.  
 
Verzuim 
In onderstaande grafiek is het verzuimpercentage van 2019 tot en met 2021 (oranje lijn) weergegeven, 
evenals het voortschrijdende verzuimpercentage (blauwe lijn). Dit is de middelste grafiek. Het jaarlijkse 
verzuimpercentage ligt in het jaar 2021 op 9,71% en daarmee boven het landelijk gemiddelde van 
5,91% en boven het verzuimpercentage van het jaar van 2020 van 7,55%. De oranje lijn laat midden in 
het jaar 2021 een duidelijke piek zien als gevolg van de landelijke Corona uitbraak. Van de 
schooldirecteuren en leerkrachten wordt er veel gevraagd om alle vervangingen te regelen en het 
onderwijs voortgang te laten vinden. 
 

         Ziekteverzuimpercentage 2021 

 
Professionalisering  
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Personeel blijven boeien is een uitdaging. Scholen zijn dynamische instituten, waar iedere dag andere 
gebeurtenissen plaatsvinden. In dat opzicht is het werken op een school heel boeiend. Het personeel 
boeien door uitdaging te zoeken in opleidingen lukt steeds beter. Steeds meer collega’s volgen een 
masteropleiding. Middels nascholing, al dan niet op teamniveau, blijven de leerkrachten van de PCSV 
goed op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en kan aan kwaliteitsverbetering worden 
gewerkt.  
 
De scholingsuitgaven van de PCSV liggen voor het jaar 2021 op € 20.754,68.  Dit is € 57.245,-  onder de 
begroting 2021 van € 78.000. Dit is lager dan het minimum van € 500 per fte zoals in de CAO PO gesteld 
ofwel 61 fte * € 500 = € 30.500. 
 
Beleid na ontslag (wachtgelden) 
Met medewerkers, die de organisatie verlaten wordt altijd een zogenaamd “exitgesprek” gehouden. 
Hierin komt ten minste de motivatie voor het vertrek aan de orde. Een enkele keer komt het voor dat 
we afscheid moeten nemen van een personeelslid dat niet langer werkzaam kan zijn binnen de PCSV. 
De PCSV probeert daarbij zo zorgvuldig mogelijk te zijn en rekening te houden met de belangen van 
beide partijen. Tot nu toe hebben ontslagprocedures alleen geleid tot betaling van kosten van 
ondersteuning bij outplacement. Een ontslagvergoeding is alleen uitgekeerd in de vorm van de 
wettelijk verplichte transitievergoeding en hebben niet geleid tot wachtgelduitkeringen. 

WERKDRUK (THEMA 2021) 

De middelen voor het verlagen van de werkdruk in het primair onderwijs vanuit het Rijk bedroegen 
voor het schooljaar 2019 – 2020 € 229,21,- per leerling en voor het schooljaar 2020-2021 € 259,11 per 
leerling. In de komende jaren zal dit bedrag verder toenemen tot € 275 per leerling. Omdat het bestuur 
een trapsgewijze opbouw van de gelden onwenselijk vond en echt meteen iets aan de werkdruk wilden 
doen hebben we niet € 259,11 per leerling beschikbaar gesteld, maar €275,-. Dit beleid hebben we 
gecontinueerd in 2021. De teams van de drie scholen zijn met elkaar in overleg gegaan over de wijze 
van inzet van dit budget. Op alle drie de scholen is gekozen voor extra personele inzet, hoewel de 
invulling daarvan verschillend is. Van de ontvangen werkdrukmiddelen 2021 (€ 221.272,-) is 32% 
besteed aan onderwijskundig personeel, 31% aan onderwijsondersteunend personeel en de rest aan 
overige zaken. De (G)MR heeft ingestemd met de besteding van de middelen op de drie scholen. 
 

3.3  HUISVESTING  

HUISVESTINGSBELEID, ONTWIKKELINGEN EN DUURZAAMHEID  

Het huisvestingsbeleid van de PCSV is erop gericht het onderhoud van de drie schoolgebouwen up-to-
date te houden. Op basis van een actuele meerjaren onderhoudsplanning worden middelen voor het 
onderhoud van de schoolgebouwen gereserveerd en aangewend. We laten het niet alleen bij 
onderhoud, maar ook noodzakelijke aanpassingen in het gebouw worden meegenomen en 
aangewend uit de middelen van de voorzieningen. 

Het Kompas en de Gevers Deynoot zijn gehuisvest in goed geoutilleerde gebouwen, waarvan de staat 
van onderhoud goed is. Al eerder is een duurzaamheidscan gedaan op zowel deze scholen waaruit 
bleek dat er geen aanpassingen nodig zijn. Beide gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen. Alle 
scholen hebben led verlichting. 
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Voor de Fortgensschool is in de periode 2023-2026 voorzien in nieuwbouw. Dit is opgenomen in het 
Integrale Huistingsplan (IHP) van de gemeente Voorschoten. Voor het huidige gebouw wordt alleen 
nog dat onderhoud uitgevoerd dat nodig is om de school netjes en veilig te houden.  

De PCSV gebruikt haar huisvesting voornamelijk voor het geven van onderwijs. Alleen op de 
Fortgensschool wordt echter het speellokaal en overblijflokaal aan Norlandia Kinderopvang verhuurt. 
Hiervoor ontvangt de Fortgensschool huurinkomsten. 

3.4  PRIVACY EN AVG  

De PCSV is zich vanuit haar onderwijstaak bewust van het belang van privacy voor haar leerlingen en 
medewerkers. Een onderwijsinstelling verzamelt, verwerkt en vergaart veel persoonsgegevens over 
leerlingen die bij haar onderwijs volgen. Daarom heeft de PCSV al langer een Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) die toezicht houdt op het naleven van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en hier waar nodig (ongevraagd) advies over geeft. 

De PCSV verwerkt vanuit de wettelijke onderwijstaak en de daarbij behorende zorgplicht 
vanzelfsprekend persoonsgegevens. Het gaat hier om een kwetsbare groep betrokkenen omdat het 
minderjarigen betreft. De komst van de AVG heeft de noodzaak om zorgvuldig met alle 
persoonsgegevens om te gaan alleen maar extra benadrukt. 

De PCSV heeft een contract afgesloten met Privaty BV, waarbij de school ondersteund wordt bij de 
invoering en inrichting van haar AVG-verantwoordelijkheid. Hiervoor is een externe Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) aangesteld en wordt daarnaast gebruik gemaakt van het Privacy Control 
Center, waarin alle AVG-verplichtingen en afspraken met leveranciers en protocollen voor de school 
worden vastgelegd.  

De PCSV is ligt goed op schema met de implementatie én borging van de AVG binnen haar muren. Door 
het aanstellen van de (externe) Functionaris Gegevensbescherming, het opstellen van een 
goedwerkende procedure omtrent toestemming, het toepassen van een privacyverklaring 
medewerkers en privacyverklaring leerlingen op- en vastgesteld. Ook zijn er afspraken gemaakt 
omtrent het gebruik van 
ICT en Social Media. 
Echter zijn er ook nog 
aandachtspunten, zoals 
de beschrijving van de IT- 
infrastructuur, het 
(verder) vergroten van 
kennis en bewustwording 
onder medewerkers, etc. 
Deze vorenstaande 
onderwerpen zullen in 
2022 opgepakt worden.   

Ter illustratie hiernaast 
een afbeelding die de 
samenhang van beleid en 
praktijk uitbeeldt. 
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4. FINANCIËN 

4.1 DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN 

De PCSV voert een verantwoord financieel beleid, gericht op het borgen van de continuïteit van onze 
organisatie.  We investeren in ons onderwijs en zorgen voor voldoende buffer om risico’s op te vangen. 
Te denken valt aan krimp van het leerlingaantal, een arbeidsconflict, enz. 
 
Mocht er op grond van veranderd politiek beleid of anderszins meer geld naar het primaire onderwijs 
gaan en we extra geld te besteden hebben, dan gaat dit naar waar op dat moment de hoogste prioriteit 
ligt. 
- De PCSV werkt met weloverwogen begrotingen en met verantwoorde keuzes; 
- De PCSV heeft voldoende buffer om financiële gevolgen van risico’s op te vangen; 
- De PCSV streeft naar behoud van de leerlingenaantallen in een krimpende markt, door ons te 

profileren als scholen die meer bieden dan het gewone. 
 
De financiële positie van de PCSV biedt voldoende ruimte om de komende jaren bewust en 
verantwoord extra uitgaven te doen. De PCSV heeft daarom voor het verslagjaar een negatief resultaat 
van € 250.000 begroot, gezien de ruime financiële reserve waarover de PCSV beschikt. Het 
gerealiseerde jaarresultaat 2021 is geëindigd op een positief bedrag van € 4.000 en ligt daarmee ruim 
boven de begroting 2021. Belangrijke oorzaak hiervoor is de extra subsidie NPO-gelden. 
 
De meerjarenbegroting 2022-2024 laat een (beperkte) negatieve exploitatie zien. Gezien de goede 
financiële positie van de PCSV wordt dit beleid de komende jaren gecontinueerd. Wel zal in 2022 de 
per balansdatum gebruikelijke vordering op het Ministerie van OCW moeten worden afgeboekt 
vanwege de overgang naar kalenderjaarbekostiging in 2023 waardoor een eenmalig boekhoudkundig 
verlies van € 230.000 in 2022 wordt gerealiseerd. PCSV blijft op verantwoorde wijze oog houden voor 
het reduceren van het bovenmatige eigen vermogen zoals dat door de nieuwe signaleringwaarde van 
de inspectie van het onderwijs wordt berekend en in dit jaarverslag gepresenteerd. 

4.2 TREASURY 

Over de manier waarop binnen de PCSV wordt omgegaan met de financiële middelen, is er een 
treasurystatuut opgesteld. In dit treasurystatuut is vastgelegd op welke wijze de PCSV omgaat met 
haar financiën en welke functies welke taken en bevoegdheden hierin hebben. Een aantal belangrijke 
zaken die hierin opgenomen zijn: 
- Eén van de bestuursleden is benoemd als penningmeester. De penningmeester ziet toe op de 

financiële gang van zaken binnen de vereniging; 
- De algemeen directeur is gemachtigd zelfstandig, binnen de door het bestuur gestelde kaders, 

financiële uitgaven te doen. De van overheidswege verkregen financiën (publieke gelden) zullen 
niet worden belegd, maar tegen een zo hoog mogelijke rente worden weggezet;  

- Beleidskeuzes (met de daarbij behorende financiële consequenties) worden door het bestuur 
genomen, op voorstel van de algemeen directeur. 

4.3 ALLOCATIE VAN MIDDELEN (THEMA 2021) 

De bijdrage van middelen vanuit de drie scholen aan het bovenschoolse bestuurskantoor PCSV wordt gebaseerd 
op het aantal leerlingen. In het jaar 2021 is hiervoor een bedrag van € 230.000 (ofwel 4% van de totale inkomsten) 
begroot en € 301.000 als bovenschoolse inkomsten gerealiseerd. Dit geld is grotendeels besteed aan 
directiekosten en bovenschools personeel, inhuur van personeel, ARBO-dienstverlening, werkkostenregeling, 
jubilea, huur kantoorruimte, accountantskosten, externe inhuur advisering, scholingskosten, wervingskosten en 
overige kosten. 
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4.4 ONDERWIJSACHTERSTANDSMIDDELEN (THEMA 2021) 

Over het jaar 2021 zijn geen onderwijsachterstandsmiddelen aan de PCSV toegekend. 

4.5 SAMENVATTING JAARCIJFERS 2021 

In dit hoofdstuk zijn de verkorte geconsolideerde balans en resultatenrekening 2021 opgenomen. 
Tevens is er een analyse gemaakt van de verschillen tussen het afgesloten boekjaar, de begroting en 
het voorgaande boekjaar. De belangrijkste verschillen zijn toegelicht. Tevens worden de belangrijkste 
kengetallen weergegeven. De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2021, zoals deze in dit verslag 
zijn opgenomen. In dit hoofdstuk zijn de bedragen afgerond op duizenden euro’s. 

ALGEMEEN 

De PCSV heeft over het jaar 2021 een positief exploitatieresultaat gerealiseerd van € 4.000. In 2020 bedroeg 
het resultaat € 265.000 negatief. De financiële uitkomst van het jaar 2021 wijkt in belangrijke mate af van het 
begrote resultaat van € -250.000. Belangrijkste oorzaak hiervoor zijn extra toegekende subsidies in het kader 
van het NPO. Zie ook hieronder het overzicht resultaat 2021. 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

In de staat van baten en lasten zoals deze is opgenomen in de jaarrekening 2021 worden de baten en 
lasten vergeleken met de opgestelde begroting voor 2020 en met de baten en lasten over 2020.  
 
Protestants Christelijke Schoolvereniging 
Voorschoten Realisatie   Begroot   Realisatie 

Verkorte resultatenrekening (x € 1.000)   2021   2021   2020 

        

Ministerie OCW   5.585  5.091  5.140 

Overige overheidsbijdragen   25  22  28 

Overige baten   72  52  60 

Totaal baten   5.682  5.165  5.228 

        

Personele lasten   4.610  4.410  4.495 

Afschrijvingen   198  209  195 

Huisvestingslasten   327  347  342 

Overige instellingslasten   558  444  481 

Doorbetalingen aan schoolbesturen   0  0  0 

Totaal lasten   5.693  5.410  5.513 

        

Saldo baten en lasten   -11  -245  -285 

Financiële baten   15  -5  20 

Exploitatieresultaat   4  -250  -265 
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Overzicht resultaat 2021      2021 

Genormaliseerd resultaat onderwijs   -161 

Privaat resultaat   12 

Resultaat NPO   153 

Resultaat 2021   4 

 
Het negatieve resultaat over 2021 ligt € 254.000 boven de begroting en wijkt daarmee, voornamelijk 
door de NPO subsidies fors af van de begroting 2021. De mutaties t.o.v. de begroting 2021 en de 
exploitatie 2020 zijn in het onderstaande overzicht samengevat en worden nader toegelicht. 
 

Mutaties Expl 2021   In % van   Expl 2021   In % van 

Baten en lasten 2021 Bgr 2021   bgr 2021   Expl 2020   expl 2020 

        

Ministerie OCW 494 (v) 10%  445 (v) 9% 

Overige overheidsbijdragen 3 (v) 14%  -3 (n) -11% 

Overige baten 20 (v) 38%  12 (v) 20% 

Totaal baten 517 (v) 10%  454 (v) 9% 

        

Personele lasten 200 (n) 5%  115 (n) 3% 

Afschrijvingen -11 (v) -5%  3 (n) 2% 

Huisvestingslasten -20 (v) -6%  -15 (v) -4% 

Overige instellingslasten 114 (n) 26%  77 (n) 16% 

Doorbetalingen aan schoolbesturen 0  0%  0  0% 

Totaal lasten 283 (n) 5%  180 (n) 3% 

        

Financiële baten 20 (v) -8%  -5 (n) 2% 

Exploitatieresultaat 254 (v)   269 (v)  
 
 
BATEN 

 

ALGEMEEN 

De bekostiging van het onderwijs is in belangrijke mate gekoppeld aan het aantal en type leerlingen 
van de school. De teldatum voor het bepalen van het aantal bekostigde leerlingen is 1 oktober van het 
voorgaande jaar. In het primair onderwijs is de personele bekostiging gebaseerd op schooljaren. In het 
primair onderwijs is de teldatum 1 oktober 2019 bepalend voor de bekostiging in het schooljaar 
2020/2021 en is 1 oktober 2020 bepalend voor de bekostiging voor het schooljaar 2021/2022. Van het 
schooljaar 2020/2021 wordt 7/12 deel toegerekend aan het jaar 2021 en van het schooljaar 2021/2022 
5/12 deel. Per 1 januari 2023 gaat de bekostiging veranderen. De wijziging staat bekend als de 
vereenvoudiging bekostiging. Belangrijkste kenmerken van deze vereenvoudiging zijn een forse daling 
van het aantal bekostigingskenmerken waaronder het vervallen van de GGL, een verschuiving van de 
teldatum van 1 oktober naar 1 februari en een overstap naar volledige kalenderjaarbekostiging. Voor 
zogenaamde herverdelingseffecten is een overgangsregeling opgesteld.  
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MINISTERIE VAN OCW 

De subsidie van OCW ligt € 494.000 (10%) boven het begrote bedrag. Deze stijging is naast indexering 
van subsidies toe te rekenen aan groeisubsidie € 21.000 en aan extra subsidies voor EHK (Extra Hangen 
voor de Klas) € 96.100 en voor NPO € 251.800.  
 
De middelen voor de Prestatiebox zijn in schooljaar 2020–2021 voor het laatst onder de huidige 
voorwaarden beschikbaar gesteld. De in het sectorakkoord opgenomen doelen zijn volgens OCW 
gerealiseerd. Het geld blijft wel beschikbaar en is grotendeels opgenomen in de bekostiging voor 
personeels- en arbeidsmarktbeleid. Met ingang van schooljaar 2021–2022 worden nog separate 
middelen verstrekt voor professionalisering en begeleiding startende leraren en schoolleiders. Het 
bedrag is vastgesteld op 92,06 euro per leerling. 

OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN 

De overige overheidsbijdragen liggen in lijn met de begroting 2021 en de exploitatie 2020. In 2020 was 
er een vrijval van ongeveer € 3.000 aan subsidie voor klimaatbeheersing. 
 
OVERIGE BATEN 

De overige baten liggen € 20.000 boven de begroting 2021 en € 12.000 boven het niveau van 2020. 
Voornaamste verschillen zijn hogere baten TSO en opnieuw een ontvangen bonus op de premie van 
het vervangingsfonds 

LASTEN 

 

PERSONELE LASTEN 

De personele lasten liggen € 200.000 (5%) boven de begroting en 3% boven het realisatieniveau van 
2020. In 2021 is een nieuwe CAO afgesloten waardoor de salarissen zijn gestegen. Vooral de inhuur 
van personeel en de scholingskosten liggen boven het begrote niveau. De inhuur betreft de tijdelijke 
vervanging van medewerkers, inzet in het kader van het project ‘Extra Hulp voor de Klas (EHK)’  interim 
management en extra scholingskosten personeel. 
 
AFSCHRIJVINGEN EN INVESTERINGEN 

De afschrijvingen over 2021 liggen in lijn met de begroting 2021 en met de realisatie 2020. In 2021 is 
voor € 75.000 geïnvesteerd in ICT, meubilair inventaris en leermiddelen. De investeringen liggen met 
€ 75.000 ruim € 148.000 onder het begrote niveau. Geplande investeringen konden, mede door 
Corona niet gerealiseerd worden.  
 
HUISVESTING 

De huisvestingslasten liggen € 20.000 onder de begroting, en € 15.000 onder de exploitatie van 2020. 
Deze huisvestingslasten liggen eigenlijk over de hele linie lager dan begroot. Wel kon gepland groot 
onderhoud ter hoogte van € 180.000 voor een belangrijk deel niet worden uitgevoerd waardoor de 
voorziening onderhoud niet daalde met € 94.000 maar toenam met € 65.000.  
 
OVERIGE INSTELLINGSLASTEN 

De overige instellinglasten liggen € 114.000 (26%) boven de begroting, en € 77.000 boven de 
exploitatie van 2020. Deze verschillen zijn voornamelijk te herleiden naar hogere kosten van advies 
voor onder meer de meerjarenbegroting, huisvesting, kwaliteitszorg en overige advisering. Ook waren 
de kosten van tussenschoolse opvang groot € 54.000 niet begroot. Ook werd er bijna € 37.000 meer 
uitgegeven dan begroot aan onderwijsleerpakket, licenties en overige leermiddelen. 
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BALANS 

De financiële positie van de PCSV staat in onderstaande overzichten. De gegevens zijn ontleend aan de 
in de jaarrekening opgenomen balans. 
 

Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten   Balans   Balans 

Verkorte balans (x € 1.000)         31-12-2021   31-12-2020 

        

Activa        

Materiële vaste activa     782  905 

Financiële vaste activa     317  296 

Vorderingen     282  314 

Liquide middelen     2.104  1.843 

Totaal     3.485  3.358 

        

Passiva        

Eigen vermogen     2.018  2.014 

Voorzieningen     941  868 

Schulden lang     0  0 

Schulden kort     526  476 

Totaal     3.485  3.358 

 

Het balanstotaal daalt ten opzichte van 2020 met € 127.000. Deze daling laat zich als volgt 

samenvatten, waarbij a =  afname en t = toename. 

Mutaties         Toename (t)   31-12-2021 

          afname (a)   31-12-2020 

        

Materiële vaste activa     (a)  -123 

Financiële vaste activa     (t)  21 

Vorderingen     (a)  -32 

Liquide middelen     (t)  261 

Totaal     (t)  127 

        

Eigen vermogen     (t)  4 

Voorzieningen     (t)  73 

Schulden lang     (t)  0 

Schulden kort     (t)  50 

Totaal     (t)  127 

 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

De materiële vaste activa dalen t.o.v. 31 december 2021 met € 123.000. Dit wordt veroorzaakt doordat 
de investeringen in 2021 van € 75.000 onder de afschrijvingskosten van 2021 van € 198.000 liggen.  
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FINANCIELE VASTE ACTIVA 

De stijging van de financiële vaste activa van € 21.000 is volledig terug te voeren op de waarde van de 
effectenportefeuille van het steunfonds per ultimo 2021.  
 
VORDERINGEN 

De vorderingen nemen af met € 32.000. Dit is te herleiden naar daling van de overlopende activa. 
 
LIQUIDE MIDDELEN 

De liquide middelen nemen toe met € 261.000. Een verklaring is opgenomen in het in de jaarrekening 
2021 opgenomen kasstroomoverzicht.   
 
EIGEN VERMOGEN 

Het eigen vermogen van de PCSV stijgt als gevolg van het exploitatieresultaat over 2021 met een 
bedrag van € 4.000 tot € 2.018.000 positief. Voor een verdeling van het resultaat over de verschillende 
reserves verwijzen wij naar de resultaatbestemming zoals opgenomen in het jaarverslag en in de 
jaarrekening. 
 
VOORZIENINGEN 

Er zijn voorzieningen gevormd voor groot onderhoud en personele voorzieningen voor jubilea van 
personeel. Aan de voorziening onderhoud is in 2021 een bedrag gedoteerd van € 86.000 en is € 21.000 
door bestedingen onttrokken. De dotatie aan de voorziening onderhoud heeft tot doel de voorziening 
op het gewenste niveau te brengen om te kunnen voorzien in het groot onderhoud voor de komende 
20 jaar. De voorziening onderhoud gebouwen bedraagt per 31 december 2021 € 894.000. Aan de 
voorziening voor jubilea is in 2021 een bedrag van € 9.000 gedoteerd en er is een bedrag van € 1.400 
aan jubilea uitgekeerd. De voorziening jubilea bedraagt per 31 december 2021 € 47.000.  
 
SCHULDEN KORT 

De kortlopende schulden nemen met € 50.000 toe. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door 
een stijging van € 33.000 voor nog af te dragen loonheffingen en premies. Deze stijging is het gevolg 
van de verwerking van de nieuwe CAO over 2021 in december.  
 
KENGETALLEN PER BALANSDATUM 

Aan de balans en rekening van baten en lasten zijn de volgende kengetallen ontleend, waarbij het 
bestuur de streefwaarden per kengetal heeft vastgesteld. 
 

Kengetallen         2021   2020 

Liquiditeitsratio     4,54  4,53 

Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen)    58%  60% 

Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen)    85%  86% 

Huisvestingsratio     5,7%  6,2% 
 
LIQUIDITEITSRATIO 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de PCSV op korte termijn aan zijn verplichtingen kan 

voldoen. Dit getal dient groter dan 1,5 te zijn. Het getal 4,54 geeft aan dat 4,54 keer kan worden 

voldaan aan de uitstaande kortlopende verplichtingen. De liquiditeitsratio is in 2021 gelijk 

gebleven. 
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SOLVABILITEITSRATIO 

Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een organisatie de financiële verplichtingen aan 
verschaffers van vreemd vermogen kan nakomen met behulp van alle activa. Er is sprake van een 
goede solvabiliteit indien deze boven de 0,4 inclusief voorzieningen ligt. Voor het jaar 2021 is dit  
0,85. 
 
HUISVESTINGSRATIO 

De huisvestingsratio geeft de verhouding van de huisvestingslasten in de totale exploitatielasten aan 
en moet normatief onder de 10% liggen. Voor het jaar 2020 is deze ratio 6,2% en ligt daarmee ruim 
onder deze norm. 
 
SIGNALERINGSWAARDE EIGEN VERMOGEN 

De huisvestingsratio geeft de verhouding van de huisvestingslasten in de totale exploitatielasten aan 
en moet normatief onder de 10% liggen. Voor het jaar 2021 is deze ratio 5,7% en ligt daarmee ruim 
onder deze norm. 
 

Signaleringswaarde Eigen Vermogen           

Totaal eigen vermogen             2.017.957 

Privaat eigen vermogen                374.107  

Feitelijk eigen vermogen             1.643.850  

Normatief eigen vermogen             1.219.209  

Mogelijk bovenmatig eigen vermogen                 424.641  

      

Ratio eigen vermogen                       1,35  
 

De signaleringswaarde bevindt zich voor de stichting boven de norm van 1,0. Het kengetal wordt 
beïnvloed door de gevormde bestemmingsreserve NPO van € 153.000. Zonder deze reserve zou de 
factor op 1,24 uitkomen. De stichting heeft een meerjaren plan om dit vermogen naar beneden te 
brengen door te investeren in het onderwijs. 
 

 

      Realisatie   Begroot   Realisatie 

Kengetallen (baten en lasten)     2021   2021   2020 

Personele lasten in % van totale lasten  81,0%  81,5%  81,5% 

Verhouding rijksbijdrage / totale baten  98,3%  98,6%  98,3% 

Resultaat in % van totale baten   0,1%  -4,8%  -5,1% 
 
PERSONELE LASTEN IN % VAN TOTALE LASTEN 

Dit is het aandeel van de personele lasten in de totale lasten. Het aandeel is in 2021 t.o.v. het 
voorgaande jaar licht gedaald tot 81,0%. 
 
VERHOUDING RIJKSBIJDRAGE / TOTALE BATEN 

Hieronder wordt het aandeel van de Rijksbaten in de totale baten aangegeven. Dit aandeel is t.o.v 
2020 gelijk gebleven.  
 

RESULTAAT IN % VAN TOTALE BATEN 

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie 
tot de totale baten. Met name door de extra subsidies in 2021 komt dit kengetal uit op 0,1%. 
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RESULTAATBESTEMMING 

Het bestuur van de PCSV heeft besloten tot de volgende resultaatbestemming: het resultaat over 
2021 van € 4.016 positief wordt voor € 153.000 toegevoegd aan de reserve NPO, voor € 21.902 
onttrokken aan andere publieke bestemmingsreserves, voor € 139.513 onttrokken aan de algemene 
reserve en voor € 12.431 toegevoegd aan de private reserves.  
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5. TOEKOMST EN CONTINUÏTEIT 

 
Deze continuïteitsparagraaf geeft de financiële vertaling van het strategisch beleidsplan 2019-2013 
naar de toekomst weer. De PCSV is en blijft voor de komende jaren een financieel gezonde organisatie 
met de ambitie om goede schoolresultaten neer te zetten zonder deze opbrengsten tot het hoogste 
doel te verheffen. Aandacht voor onder andere sociale vaardigheden en burgerschapsvorming maken 
een wezenlijk onderdeel uit van het onderwijs aan de ontwikkeling van onze kinderen.  

A1: PERSONELE BEZETTING EN LEERLINGEN 

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een daling in het aantal leerlingen. Deze aanname 
is gebaseerd op de informatie van de schooldirecteuren bij het opstellen van de meerjarenbegroting 
2021-2025.  
 

PCSVoorschoten   Realisatie Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot 

Ontwikkelingen leerlingenaantal   2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Leerlingen per teldatum 1 oktober  853 848 834 836 830 817 

  853 848 834 836 830 817 

 
Het aantal leerlingen bepaald ook de hoogte van de lumpsum bekostiging van waaruit de personele 
kosten en personele formatie wordt bepaald. Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de 
personele formatie waarbij jaarlijks bij het opstellen van de meerjarenbegroting de actuele 
ontwikkeling van de leerlingenaantallen worden meegewogen bij de vaststelling van de personele 
formatie. Het natuurlijk verloop van medewerkers is voldoende om de dalende leerlingenaantallen te 
kunnen opvangen. Als er een periode moet worden overbrugd, waarbij er sprake is van boven 
formatieve aanstellingen, dan is dat gezien de financiële reserves van de PCSV mogelijk. 
 

PCSVoorschoten   Realisatie Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot 

Personele bezetting in fte per 31-12   2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Directie en management  3,9 4,4 4,0 4,0 4,0 4,0 

Onderwijzend personeel  47,2 47,6 45,1 43,2 40,2 40,2 

Onderwijsondersteunend personeel  8,5 9,1 7,9 8,2 7,6 7,6 

Totaal personele bezetting  59,6 61,1 57,0 55,4 51,8 51,8 

 
De daling van het aantal leerlingen zal gepaard moeten gaan met een daling van de formatie. En een 
teruggang van de formatie was al noodzakelijk vanwege het forse tekort in de begroting 2021. Maar 
door de extra financiering vanuit NPO kunnen maatregelen om de formatie te verlagen worden 
uitgesteld. 

A2: MEERJARENBEGROTING 

Bij het opstellen van de jaarbegroting wordt ook de meerjarenbegroting geactualiseerd. Bij het 
opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025 is uitgegaan van een continuering van het huidige 
inkomsten- en uitgavenpatroon.  
 
De laatste jaren hebben heeft de realisatie van de baten en lasten van de PCSV geleerd dat de realisatie 
vaak positiever uitpakt dan de opgestelde begroting. Dit heeft vaak te maken met hogere inkomsten.  
Deze kunnen we door incidentele periodieke verhogingen bij OCW niet goed voorspellen. De uitgaven 
heeft de PCSV veelal goed onder controle. Extra kosten zijn vaak goed te verklaren.  
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De rijksbijdragen zijn aangepast aan de verwachte leerlingenaantallen, en de uitgaven op het gebied 
van het personeel zijn hierop deels aangepast, conform de toelichting bij de personele bezetting. De 
begrote tekorten geven op dit moment dan ook geen reden tot zorg. Het eigen vermogen staat 
beheersbare tekorten toe en is ook wenselijk gezien het planmatig reduceren van het bovenmatig 
eigen vermogen. Verder is duidelijk welke acties dienen te worden ondernomen wanneer de tekorten 
te groot zouden worden. 
 

PCSVoorschoten   Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot 

Resultatenrekening (x € 1.000)   2021 2022 2023 2024 2025 

Baten       

Ministerie OCW  5.585 5.769 5.507 5.336 5.425 

Overige overheidsbijdragen  25 0 0 0 0 

Overige baten  72 95 95 95 95 

  5.682 5.864 5.602 5.431 5.520 

Lasten       

Personele lasten  4.610 4.555 4.527 4.501 4.596 

Afschrijvingen  198 168 166 121 122 

Huisvestingslasten  327 339 342 344 367 

Overige instellingslasten  559 644 585 523 527 
Doorbetalingen aan 
schoolbesturen  0 0 0 0 0 

  5.693 5.706 5.620 5.489 5.612 

       

Saldo baten en lasten  -11 158 -18 -58 -92 

Financiële baten  22 0 0 0 0 

Financiële lasten  -7 -1 -1 -1 -1 

Exploitatieresultaat  4 157 -19 -59 -93 

 
De meerjarenraming laat een tekort zien. Het begrote overschot voor 2022 zal in de praktijk lager 
uitvallen door het vervallen van de vordering op het Ministerie van OCW door de overgang naar 
kalenderjaar bekostiging. Dit levert een boekhoudkundig verlies op van € 230.000. Omdat de ervaring 
heeft geleerd dat de exploitatie steeds positiever uitvalt dan de begroting voor dat jaar, maakt de PCSV 
zich geen zorgen over deze meerjarenraming. De PCSV heeft de uitgaven goed onder controle en er is 
sprake van een (grote) reserve. De hoogte van de inkomsten zijn onbetrouwbaar omdat de overheid 
steeds laat beschikt en de inkomsten naar boven toe worden bijgesteld. 
 
Gezien het plan om het bovenmatige eigen vermogen van de PCSV te reduceren en de wens te 
investeren in de kwaliteit van het onderwijs achten de PCSV het verantwoord geen grote wijzigingen 
in het (financieel) beleid door te voeren en het risico te accepteren dat de inkomsten in het 
meerjarenperspectief niet naar boven toe worden bijgesteld. 
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De meerjarenbalans is gebaseerd op balans per 31 december 2021 en de in de meerjarenbegroting 
opgenomen cijfers. Daarbij wordt voor de financiële vaste activa, de vorderingen (m.u.v. de vordering 
OCW) en de schulden verondersteld dat deze constant blijven tenzij er hele bijzondere ontwikkelingen 
zijn. De geprognotiseerde negatieve resultaten van 2022 t/m 2024 komen in de desbetreffende jaren 
ten laste van het eigen vermogen. De mutaties in de materiële vaste activa zijn gebaseerd op de 
investeringsbegroting en de afschrijvingen voor de jaren 2022 t/m 2025 waarbij is uitgegaan van een 
gelijk niveau van investeren en afschrijven. De mutaties in de voorzieningen worden gevormd door de 
jaarlijkse dotaties aan en de verwachte onttrekkingen uit de voorziening voor groot onderhoud 
conform MJOP. De mutaties in de liquide middelen bestaan uit de begrote negatieve resultaten voor 
de jaren 2021 t/m 2024, positief gecorrigeerd met de dotaties aan de voorzieningen en de 
afschrijvingslasten (dat zijn wel lasten, maar geen uitgaven) en negatief gecorrigeerd met de 
onttrekkingen uit de voorzieningen en de investeringen (geen lasten, wel uitgaven). Zoals reeds bij de 
meerjarenbegroting vermeld, geeft de verwachte ontwikkeling van het eigen vermogen, evenals het 
redelijk stabiele verloop van de liquide middelen, geen reden tot zorg. 
 

PSCVoorschoten   Balans Balans Balans Balans Balans 

Verkorte balans (x € 1.000)   31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 

       

Activa       

Materiële vaste activa  782 782 782 714 692 

Financiële vaste activa  317 317 317 317 317 

Vorderingen  282 60 60 60 60 

Liquide middelen  2.104 2.243 2.230 2.250 2.140 

  3.485 3.402 3.389 3.341 3.209 

Passiva       

Algemene reserve  1.479 1.303 1.281 1.222 1.129 

Bestemmingsreserves publiek  165 268 271 271 271 

Bestemmingsreserves privaat  374 374 374 374 374 

Voorzieningen  941 927 933 944 905 

Schulden lang  0 0 0 0 0 

Schulden kort  526 530 530 530 530 

  3.485 3.402 3.389 3.341 3.209 

 
* In 2022 vervalt de vordering op OCW. Deze gebeurtenis is niet in de begroting 2022 opgenomen. In 
deze meerjarenbalans is dit wel verwerkt, door de vorderingen en het eigen vermogen met € 230.000 
te verminderen. 
 
Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de kengetallen gebaseerd op de 
meerjarenbegroting en balans. Ook deze geven ratio’s geven een positief beeld over de financiële 
ontwikkeling van de PCSV de komende jaren. 
 

PCSVoorschoten   Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot 

Kengetallen   2021 2022 2023 2024 2025 

Liquiditeitsratio  4,54 4,35 4,32 4,36 4,15 

Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen)  42% 38% 38% 37% 35% 

Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen)  85% 84% 84% 84% 83% 

Weerstandsvermogen  22% 20% 21% 22% 20% 
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Huisvestingsratio  6% 6% 6% 6% 7% 
 

B1: INTERNE BEHEERSING EN CONTROLE 

De PCSV werkt met een bestuur op afstand, dat toezicht houdt op de werkzaamheden van de 
algemeen directeur. Binnen dit bestuur is de penningmeester in het bijzonder belast met het toezicht 
op de financiën. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld, waarbij budgetten voor de scholen worden 
afgesproken. De directeuren zijn budgethouder; de algemeen directeur houdt daarop toezicht. De 
begroting is een taakstellend budget, waarvoor de budgethouders gemandateerd zijn.  
 
Om de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de budgethouders neer te kunnen leggen 
moeten zij voldoende mogelijkheden hebben om informatie te krijgen over de realisatie van de 
begroting en moeten zij de lasten kunnen beheersen. Zowel de personele mutaties als de materiele 
mutaties (facturen) worden digitaal doorgegeven en verwerkt in de administratie. 
 
De realisatie is te benaderen via het online management informatiesysteem OHMiX. Hierin zijn de 
financiële gegevens te raadplegen op het gebied van baten en lasten alsmede de balanspositie. De 
informatie wordt dagelijks ververst. Uiterlijk de 16e van de maand is de periode tot en met de vorige 
maand volledig geboekt en is betrouwbare informatie beschikbaar. Via het online informatiesysteem 
is voor bestuur en scholen ook personele informatie beschikbaar in zowel omvang (fte’s) als in geld 
(loonkosten). Ook is zicht op verzuimcijfers en andere relevante informatie omtrent personeel.  

Binnenkomende facturen worden door de administratief medewerkster verwerkt. Voordat de facturen 
ter betaling worden aangeboden worden ze geaccordeerd door de directeur van de betreffende 
school. Voordat de betaling definitief wordt gedaan, vindt er een laatste controle plaats door de 
algemeen directeur.  

B2: RISICO’S EN ONZEKERHEDEN 

Onderstaande risico’s en onzekerheden worden door de PCSV onderscheiden: 
 
1. Het regeringsbeleid; hoogte van de financiering 

Voor de PCSV is dit een beheersbaar risico. Het eigen vermogen biedt de gelegenheid enige tijd te 
nemen als de hoogte van de financiering afneemt. Dat dit interen op het eigen vermogen 
(tijdelijk) noodzakelijk maakt, is een acceptabel gevolg van beheerst bijsturen. 

2. Daling van het leerlingenaantal 
De PCSV hanteert een formatietoedelingsmodel waarbij de leerlingentelling van 1 oktober van het 
voorgaande jaar bepalend is voor het aantal in te zetten personeelsleden. Een leerlingendaling zal 
dan automatisch leiden tot een mindere inzet van personeel. In het verleden is gebleken dat dit 
binnen onze drie scholen via natuurlijk verloop en mobiliteit goed mogelijk is. 

3. Ziekte van personeelsleden 
Het vinden van goede vervanging, zeker voor leerkrachten die in de bovenbouw werken blijft een 
continue uitdaging. De PCSV is aangesloten bij een vervangingspool die een grote regio bestrijkt. 
Deze vervangingspool wordt door de gezamenlijke schoolbesturen bestuurd en tracht kwalitatief 
goede vervangers in te zetten op scholen met een vervangingsbehoefte.  

4. Het dreigende lerarentekort 
De PCSV merkt dat het steeds moeilijker wordt geschikte medewerkers aan te trekken. Het 
lerarentekort is duidelijk merkbaar, maar het lukt nog steeds om vacatures te vervullen. Voor 
vervanging van zieke collega’s is het probleem nog groter. Door een aantrekkelijk werkgever te 
zijn voor het personeel hopen we toekomstige vacatures toch steeds te kunnen blijven vervullen. 
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Daarbij kan het begeleiden van studenten een cruciale rol spelen. Wanneer zij op een goede 
begeleiding kunnen terugzien, zullen zij eerder geneigd zijn op een vacature op hun (voormalige) 
stageschool te solliciteren. 

5. Doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsgelden 
Sinds 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het volledige onderhoud van de 
schoolgebouwen overgedragen van de gemeente aan de schoolbesturen. De toekomst zal 
uitwijzen of het bedrag dat daarvoor is toegevoegd aan de lumpsum toereikend is. De 
verwachting is echter dat de bekostiging achterblijft bij de werkelijke kosten. We hopen door een 
voortdurende afweging te maken inzake voldoende preventief onderhoud de scholen in 
voldoende mate te onderhouden. Bij ingrijpende zaken (renovatie) zal de dialoog met de 
gemeente worden gezocht, die door een bijdrage te leveren, nieuwbouw waarvoor de gemeente 
verantwoordelijk is, wellicht kan uitstellen. 

B3: RAPPORTAGE TOEZICHTHOUDEND ORGAAN 

Zie hoofdstuk 3, verslag bestuur. 
 

6. JAARREKENING 
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