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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 2019 en kijken we vooruit naar
een aantal belangrijke ontwikkelingen in 2020 en daarna. Dit jaarverslag volgt de Richtlijnen voor het
Jaarverslag en behandelt de door het ministerie van Onderwijs voor het verslagjaar 2019 aangewezen
vijf maatschappelijke thema’s van: passend onderwijs, strategisch personeelsbeleid, werkdruk,
allocatie van middelen naar schoolniveau en onderwijsachterstanden. Tevens is bij dit jaarverslag de
jaarrekening 2019 toegevoegd. Het jaarverslag is opgesteld door de algemeen directeur. Van Ree
Accountants heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende
controleverklaring.
2019 is een jaar van continuïteit én verandering gebleken voor de PCSV. Continuïteit was er in de
kwaliteit van het onderwijs die door een hecht team van vakbekwame en gedreven professionals
wordt geboden. De CITO-scores, hoewel slechts één van de indicatoren, getuigen van de continuïteit
in kwaliteit die we als vereniging bieden aan onze leerlingen.
Daarnaast is in 2019 het Koersplan 2019-2022 afgerond en vastgesteld. Dit plan is in een gezamenlijk
proces met ouders, GMR en leerkrachten ontwikkeld en biedt op hoofdlijnen de kaders waarbinnen
onze vereniging zich onderwijskundig en organisatorisch kan ontwikkelen. Dit Koersplan bouwt voort
op de reeds bestaande werkwijze van onze scholen, maar identificeert belangrijke maatschappelijke
en onderwijskundige ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de wijze waarop we het onderwijs
vormgeven.
Maar verandering was er ook zeker. Vlak voor de zomer namen we afscheid van Iepko Weijdema die
na een dienstverband van ruim 20 jaar, waarvan 12 jaar als bovenschools/algemeen directeur, de
overstap maakte naar WVS Onderwijs. In een goede samenwerking tussen bestuur, schooldirecteuren
en GMR is een goede opvolger gevonden in de persoon van Angèle Jehee - de Visser. Zij startte op 1
augustus startte als algemeen directeur van onze vereniging.
In de externe wereld stond 2019 in het teken van de lerarenacties voor meer structurele investeringen
in het primair onderwijs. Hoge werkdruk, salarisverschillen met het voortgezet onderwijs en
achterblijvende investeringen hebben allemaal bijgedragen aan een groeiend lerarentekort waarmee
de kwaliteit van onderwijs in Nederland onder druk komt te staan. Hoewel de PCSV tot op heden
redelijk gevrijwaard was van de problemen van een krappe arbeidsmarkt, begint ook de PCSV de
gevolgen te ondervinden. De werving van de nieuwe directeur voor de Fortgensschool ging moeizamer
dan verwacht, maar is begin 2020 gelukkig succesvol afgerond. Ook het opvangen van ziekteverzuim
wordt steeds lastiger.
Het op peil houden van ons leerkrachtenbestand in een almaar krapper wordende arbeidsmarkt heeft
onze onverdeelde aandacht. Daarnaast zal 2020 ook in het teken staan van een aantal andere opgaven,
zoals de doorvertaling van het Koersplan in een samenhangende visie voor onze drie scholen én de
start van de voorbereiding op de nieuwbouw van de Fortgensschool in de periode vanaf 2022. Hiervoor
moet voor april 2021 een officieel en onderbouwd verzoek bij de gemeente worden ingediend.
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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, blijken 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.

Angele Jehee, algemeen directeur
Martijn Meijer, voorzitter toezichthoudend bestuur
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2.

VISIE, ORGANISATIE EN BESTURING

MISSIE, DOELSTELLING EN CULTUUR
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, die
aan de PCSV zijn toevertrouwd zinvol onderwijs zodat zij zich ontwikkelen naar hun eigen
mogelijkheden en 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.
- 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;
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- 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.
Dit betekent voor ons dat:
- er aandacht is voor iedere leerling en voor samenwerken en zorg voor elkaar;
- wij onze leerlingen stimuleren bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en het nemen van hun
verantwoordelijkheid;
- de teams op de scholen zorgen voor een veilige omgeving en voor de juiste begeleiding en
randvoorwaarden bij het verwerven van kennis en vaardigheden op intellectueel, sociaal
emotioneel, creatief en cultureel gebied, binnen de mogelijkheden van het kind;
- onze organisatie openstaat voor feedback van ouders en/of verzorgers.
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.
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).
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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www.pcsv.nl
De algemeen directeur van de PCSV is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de
PCSV. Zij 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.
Pieter Kuijt is in het verslagjaar op 25 juni teruggetreden als voorzitter, Martijn Meijer is per die datum
door het bestuur als voorzitter benoemd.
Op 31 december 2019 bestond het toezichthoudend bestuur uit:
Functie:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

Naam:
Martijn Meijer
Joost Cassee
Robert Liesveld
Pieter Kuijt
Hans Roovers
Jacco van Meggelen
Johanna Terpstra

Aangetreden:
01-01-2019
23-05-2017
01-06-2012
19-05-2011
23-05-2017
25-06-2018
01-01-2019
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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:

Martijn Meijer
Joost Cassee

Robert Liesveld
Pieter Kuijt

Hans Roovers
Jacco van
Mechelen
Johanna Terpstra

Angele Jehee
vanaf 1-8-2019
Iepko Weijdema
tot 1-8-2019

Hoofdfunctie
Programmamanager Adessium
Foundation
Tech lead at Go About

Sales Director Critical Communications
KPN
Director Executive Education RSM
Erasmus University

HR Strategy & Change management
bij Shell
Senior werkvoorbereider bij HOCHTIEF
Nederland
Manager Particulier Verpleeghuis

Nevenfunctie(s)

Adviseur bij Gameye
Bestuurslid Steunstichting PCSV

Bestuurslid Erasmus Sport Stichting
Voorzitter algemeen bestuur
Stichting Voortgezet Onderwijs op
Interconfessionele Grondslag Leiden
Voorzitter Steunstichting PCSV

Bestuurslid Vrouwenensemble Vox
Clara

Algemeen directeur PCSV
Algemeen directeur PCSV

•

Penningmeester PPO regio
Leiden

•

Directeur ad-interim Groen van
Prinstererschool te Katwijk

De heer Iepko Weijdema is tot 1 augustus 2019 algemeen directeur van de PSCV geweest en is in het
verslagjaar met toestemming van het toezichthoudend bestuur gestart als interim-directeur op een
school in Katwijk voor 2 dagen per week. Deze aanstelling verliep via WVS Onderwijs BV, waarmee een
detacheringsovereenkomst is afgesloten tot en met 31 juli 2019. De overeengekomen
salarisvergoeding is geheel ten gunste van de PCSV gekomen. De toestemming is hiervoor verleend
om de algemeen directeur de kans te bieden ervaring in een andere organisatie op te doen. Er zijn
goede afspraken gemaakt om te voorkomen dat het werk voor de PCSV in het geding zou komen door
o.a. uitvoerende werkzaamheden over te dragen aan de administratieve kracht.
Met ingang van 1 augustus 2019 is na een uitgebreide wervingsprocedure mevrouw Angele Jehee als
algemeen directeur voor 0,6 fte bij de PCSV benoemd.
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CONTACTGEGEVENS JAARVERSLAG
Angele Jehee, algemeen directeur
Dobbeweg 1
2254 AG Voorschoten
angele.jehee@pcsv.nl
06-53187107
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 2019 is
het niet voorgekomen dat ouders zich hebben gericht tot de algemeen directeur.
GOVERNANCE EN CODE GOED BESTUUR
De PCSV past de code goed bestuur van de PO raad toe.
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 25 juni 2019 vond de ALV plaats op Het Kompas. Tijdens de ALV heeft het toezichthoudend bestuur
verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in 2018 en de besteding van de middelen.
Daarnaast stonden het afscheid van de algemeen directeur op de agenda, alsmede de overdracht van
het voorzitterschap van het toezichthoudend bestuur en de presentatie van het SKP 2019-2023 op de
agenda.
De toelichting van het jaarverslag door de voorzitter zoomt in op de onderwijsopbrengsten, zoals
vertaald in de CITO-scores, de extra investeringen die vanuit de vereniging zijn gedaan in
(ondersteuning van) het personeel en de investeringen gedaan in het muziekonderwijs vanuit het
Steunfonds.
De ALV verzoekt het bestuur in de volgende ALV wat dieper in te gaan op de onderwijsopbrengsten en
waar mogelijk te vergelijken met omliggende scholen. De ALV stelt vervolgens het jaarverslag en de
jaarrekening vast en verleent het bestuur décharge over het gevoerde beleid.
Vervolgens neemt de ALV afscheid van Iepko Weijdema als algemeen directeur van de vereniging en
draagt Pieter Kuijt de voorzittershamer over aan Martijn Meijer. In zijn nieuwe rol licht Martijn het
Koersplan toe aan de ALV en schetst het proces om de thema’s die het Koersplan agendeert verder in
te vullen en te vertalen in concreet beleid. Dit zal in samenwerking met de nieuwe algemeen directeur
gedaan worden.
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VERSLAG (GEMEENSCHAPPELIJKE) MEDEZEGGENSCHAP
Een bestuur met meerdere scholen heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De raad
praat mee over allerlei bovenschoolse zaken die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de
scholen. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, voorzieningen in de gebouwen en de
arbeidsomstandigheden. Indien nodig is de GMR-sparringpartner voor het bestuur. Er wordt gebruik
gemaakt van informatie,- advies en instemmingsrecht. De leden van de GMR worden voor een periode
van drie jaar gekozen uit de ouder- en de teamgeleding.
De GMR van de PCSV komt ongeveer eens in de 6 weken bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar en
er volgt na iedere vergadering een verslag, welke na goedkeuring op de website van de PCSV wordt
geplaatst. Regelmatig worden ouders op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen binnen de GMR
middels de Social schools app. De Algemeen Directeur zit op uitnodiging het tweede deel van iedere
vergadering bij, en kan zodoende alle relevante vragen beantwoorden en onderwerpen toelichten.
In 2019 zijn de GMR bijeenkomst gehouden op: 28 maart, 15 mei, 13 juni, 26 september, 15 oktober,
19 november.
De samenstelling van de GMR per 31 december 2019:
School
Het Kompas
Gevers Deynoot
Fortgensschool

Oudergeleding
Erik van Fraassen
Henri Koopman (Voorzitter)
Berend Brasjen

Personeelsgeleding
Kirsten Oerlemans
Heiltje van Rijn (Secretaris)
Ria van Duijn

Naast de vaste onderwerpen zoals het (financieel) jaarverslag, de jaarlijkse begroting, het formatie- en
jaarplan, stonden de volgende onderwerpen op de agenda.
De besteding van de door het rijk extra ter beschikking gestelde gelden ten behoeve van werkdruk
verlaging. Deze zijn besproken in combinatie met het verloop op zowel onderwijzend personeel als
directie niveau. Daarnaast is afgelopen jaar ook het strategisch koersplan behandeld en heeft de GMR
in een aparte bijeenkomst op 16 april het plan met het bestuur besproken. Naar aanleiding van het
vertrek van de bovenschoolse Algemeen Directeur, heeft een afvaardiging van de GMR zitting
genomen in de Benoeming Advies Commissie. Ook heeft de GMR het afgelopen jaar de eerste stappen
gezet om het medezeggenschapsstatuut en -regelement te actualiseren. Naar aanleiding van de
introductie van een nieuwe cao heeft de personeelsgeleding met nieuwe functiebeschrijvingen
ingestemd.
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3.

VERSLAG BESTUUR

In 2019 is het toezichthoudend bestuur zes maal bijeen gekomen ter vergadering met de algemeen
directeur. Periodiek wordt de door de algemeen directeur aangeleverde managementrapportage
besproken. Daarnaast worden de vergaderingen gebruikt om lopende zaken te bespreken, vrij van
gedachten te wisselen met de algemeen directeur en worden beleidsdocumenten goedgekeurd.
Uiteraard wordt uitgebreid aandacht besteed aan de begroting (december-vergadering) en wordt de
ALV goed voorbereid (april-vergadering). De ALV wordt gehouden in mei of juni.
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
Via de kwartaalrapportages en de mondelinge toelichtingen op de bestuursvergaderingen - zesmaal in
2019- 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:
• Zorgvuldig proces voor de werving van de nieuwe algemeen directeur. Het bestuur heeft besloten
om de werving extern te laten begeleiden en in een gezamenlijk proces met personeel en GMR
een functieprofiel te ontwikkelen alsmede het selectieproces te verzorgen
•

Acties in het onderwijs: het bestuur onderschrijft de doestellingen van de acties in het onderwijs
en heeft de acties ondersteund. Deze steun is onder meer tot uiting gekomen in de besluiten om
de salarissen tijdens de stakingen door te betalen. Wel heeft het bestuur een richtlijn ontwikkeld
met een aantal criteria die het besluit over doorbetalen van salaris tijdens stakingen kunnen
onderbouwen

•

Financieel toezicht: het bestuur houdt via de kwartaalrapportages toezicht op de besteding van de
middelen en heeft o.a. in februari 2019 de meerjarenbegroting goedgekeurd.

•

Landelijk lerarentekort en gevolgen voor de PCSV. Zoals eerder vermeld, zijn de gevolgen voor de
PCSV nog beperkt gebleven. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt bevestigt het eerder
ingezette beleid dat investeringen in personeel, o.a. door het inzetten van extra middelen voor
werkdrukverlichting, doorgezet moeten worden. Ook is een start gemaakt met een strategisch
personeelsplan waarmee inzicht gecreëerd wordt in de personeelsbehoefte in de komende jaren.

•

Nieuwbouw Fortgensschool: dit dossier is actueler geworden doordat de gemeente een start heeft
gemaakt met opstellen van een Integraal Huisvestingsplan waarmee een mogelijk nieuwbouw
eerder aan de orde komt dan voorheen gedacht. Het team van de Fortgens en enkele
bestuursleden hebben deelgenomen aan een Circular Schools programma van de provincie
waarmee meer duidelijkheid is gecreëerd over de wensen en mogelijkheden van een nieuw
schoolgebouw. Het voorbereidingsproces voor de nieuwbouw zal in 2020 veel aandacht vergen.
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•

3A.

De leeropbrengsten, aan de hand van de scores van het leerlingvolgsysteem / CITO: de PCSV zet in
op Passend Onderwijs en daardoor is er relatief veel ruimte voor zorgleerlingen op de scholen.
Omdat deze vaak minder goed scoren op CITO toetsen, vinden bestuur en algemeen directeur het
belangrijk om niet alleen naar de gemiddelde eindscore voor de CITO per school te kijken maar
ook naar de score per zogenoemd cohort

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 c.q. 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 c.q. voor voldoende
teamleden.
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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;
- 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
ONDERWIJS EN ONDERWIJSPRESTATIES
Het Kompas
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 scoorde tot nu toe steeds boven de
ondergrens op de eindtoets.
Voor het schooljaar 2018-2019 haalden we, conform verwachting, een lage score. In de huidige groep
schoolverlaters is sprake van veel, vaak complexe problematiek. Een deel van deze leerlingen scoort
ver beneden het landelijk gemiddelde. Voor deze kinderen geldt dat ze, vaak met veel begeleiding, het
reguliere basisonderwijs hebben kunnen volgen en bij ons een fijne plek hadden! Voor een aantal
kinderen geldt dat we in de loop van de basisschoolperiode met hun ouders een heel bewuste keuze
hebben gemaakt om niet te kiezen voor speciaal onderwijs maar voor het passende onderwijs dat onze
school kan bieden.
Fortgensschool
Op de Fortgensschool wordt opgemerkt dat het Passend Onderwijs steeds meer een onderdeel van
het onderwijs wordt. Leerlingen met dyslexie, aandachtstekort, autisme of gedragsproblematiek
blijven steeds vaker tot het einde van de basisschooltijd op de Fortgensschool. Voor elke leerling wordt
gezocht naar een mogelijkheid om op zijn of haar niveau uit te stromen naar de, voor de leerling, best
geschikte vorm van Voortgezet Onderwijs. Dit vraagt om aanpassingen in het lesprogramma van een
aantal leerlingen. De school maakt hierbij gebruik van de digitale verwerking van een aantal vakken
om het onderwijs adaptief aan te bieden. Voor dit schooljaar is voor 2 van de 3 dyslectische leerlingen
de Eindtoets auditief aangeboden, op verzoek van de leerlingen zelf.
Eén van de leerlingen uit groep 7 heeft verzocht om de Eindtoets mee te maken met als doel versneld
door te stromen naar het gymnasium. In goed overleg met ouders en de ontvangende school is
besloten dit voor deze leerling mogelijk te maken.
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Gevers Deynootschool
Ten opzichte van 2018 is er een lichte daling te zien in de CITO eindscore. De school heeft de
doelstellingen van de tussentijdse en eindopbrengsten bijgesteld. Er sprake van een lichte verschuiving
in de schoolpopulatie, wat maakt dat de komende jaren een daling verwacht wordt in de
eindopbrengst. Hierin wordt de schoolweging meegenomen en het feit dat het spreidingsgetal van de
school (verschillen tussen achtergrond ouders, hoogst genoten onderwijs en achtergrond) iets groter
is dan landelijk gemiddeld. Teambreed is er aandacht besteed aan het vormgeven van passend
onderwijs op de school. Door systematisch leerling- groeps- en schoolbesprekingen te houden, wil men
zicht houden op de opbrengsten. Het is de insteek om voldoende aanbod te creëren voor zowel de
middengroep, als de leerlingen die onder – of bovengemiddeld presteren.
EINDRESULTATEN CITO
Eind-cito
Gr. 8
2014

Eind-cito
Gr. 8
2015

Eind-cito
Gr. 8
2016

Eind-cito
Gr. 8
2017

Eind-cito
Gr. 8
2018

Eind-cito
gr 8
2019

Het Kompas

533,0

533,8

530,5

537,8

535,3

534,6

Fortgensschool

535,9

536,7

538,6

537,2

536,2

540,1

Gevers Deynoot

534,8

536,1

538,4

543,9

538,2

537,8

Landelijk
gemiddelde

535,0

535,3

534,9

535,6

535,6

536,1

Voor meer informatie over de scholen verwijzen we naar: https://scholenopdekaart.nl/.
INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
Dit jaar heeft er geen bezoek van de inspectie plaatsgevonden. De scholen hebben alle drie basis
toezicht.
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PASSEND ONDERWIJS (THEMA 2019)
De PCSV scholen bieden onderwijs aan een grote diversiteit aan leerlingen. Een beperking wordt niet
gezien als een bedreiging. Zo zijn er op onze scholen verschillende leerlingen met diverse
ondersteuningsbehoeften. Toch kunnen we niet aan alle leerlingen onderwijs bieden. 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 in
de pas loopt 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 vroeg signalering 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 passend
onderwijs in het jaar 2019 een bedrag van € 196.680 ontvangen. Dit bedrag is voornamelijk ingezet in
formatie voor onderwijsassistenten, remedial teacher en uitbreiding werktijdfactor Intern Begeleider.
CORONA
Bij het samenstellen van dit bestuursverslag bepaalt COVID-19 het dagelijks leven in verregaande
mate. Op last van de rijksoverheid zijn de scholen vanaf 16 maart 2020. gesloten, met uitzondering van
de kinderen van ouders in vitale beroepen en de kwetsbare kinderen. De eindtoets gaat dit jaar niet
door een overheidsbeslissing van formaat. De schooladviezen zijn leidend voor de niveau bepaling van
het vervolgonderwijs. De scholen hebben na het besluit van de rijksoverheid allemaal enorm hun best
gedaan de kinderen te voorzien van werk. Er is bewust gekozen om nieuwe stof te blijven aanbieden
en geen herhalings- of verrijkingsstof aan te rijken. Op die manier hopen we dat de leerlingen zo min
mogelijk achterstanden oplopen. We zien dat de scholen steeds meer in staat zijn onderwijs online aan
te bieden (er wordt zelfs al voorzien in virtuele kringgesprekken, spreekbeurten en instructie en vanaf
30 maart experimenteert de Fortgens met virtuele Remedial Teaching).
Door COVID-19 is de digitalisering in een stroomversnelling terecht gekomen. Er wordt zo goed
mogelijk en op allerlei manieren contact onderhouden met de leerlingen en hun ouders. Anders dan
op sommige plaatsen hebben de scholen er voor gekozen zelf de leerlingen die nog naar school komen
op te vangen op de eigen locatie in plaats van een opvang die centraal geregeld wordt door de
kinderopvang. Helaas zal de sluiting nog zeker duren tot en met de meivakantie. We merken dat de
werkdruk van het personeel toeneemt. Gelukkig zijn er weinig mensen ziek. Op dit moment is er
contact gelegd met Norlandia Kinderopvang om de scholen met extra handen te ondersteunen.
Daarnaast zal Norlandia Kinderopvang de opvang in de meivakantie voor de kinderen van ouders in
vitale beroepen en de kwetsbare kinderen op zich nemen. Dat dit kan is prettig. Het stelt het personeel
in staat om tijdens de vakantie weer even bij te komen om daarna met volle energie weer toe te
werken naar de zomervakantie. We hopen allemaal op een heropening van de scholen na de
meivakantie.
Jaarverslag 2019 Protestants Christelijke School Vereniging Voorschoten

Pagina 15 van 34

3B.

PERSONEEL

STRATEGISCH PERSONEELSBELEID (THEMA 2019)
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 directeur-bestuurder 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:
- 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; ook in een krimpende markt;
- 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 2018 en 2019 (oranje lijn) weergegeven, evenals
het voortschrijdende verzuimpercentage (blauwe lijn). Het jaarlijkse verzuimpercentage ligt in het jaar
2019 op 5,2% en daarmee op het landelijk gemiddelde van 5%, maar boven het verzuimpercentage
van het jaar van 2018 van 3,09%. De oranje lijn laat aan het begin van het jaar 2019 een duidelijke piek
zien als gevolg van de landelijke griepuitbraak. Van de schooldirecteuren wordt er dan veel gevraagd
om alle vervangingen te regelen. Gelukkig hebben we een aantal vaste (gepensioneerde) invallers en
zijn collega’s vaak bereid wat extra te werken om een collega te vervangen. Helaas ontkomen we er
niet altijd meer aan dat een klas thuis moet blijven, omdat er geen vervanging was. Gelukkig zijn dit
nog uitzonderlijke situaties, maar we voorzien dat dit vaker zal gebeuren.
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Ziekteverzuimpercentage 2018/2019

2018

2019

Professionalisering
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 2019 op € 76.174. Dit is € 6.174 boven de
begroting 2019 van € 70.000. Dit is substantieel hoger dan het minimum van € 500 per fte zoals in de
CAO PO gesteld ofwel 53 fte * € 500 = € 26.500.
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 2019)
In 2018 zijn er extra gelden beschikbaar gesteld voor het verlagen van de werkdruk in het primair
onderwijs. De middelen die hiervoor vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld bedroegen voor het
schooljaar 2018 – 2019 €155,- 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 €155,- per leerling beschikbaar gesteld,
maar €275,-. Dit beleid hebben we gecontinueerd in 2019. 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. De ontvangen werkdrukmiddelen 2019
van € 160.147 is voor € 109.483 besteed aan onderwijskundig personeel en voor € 36.160 aan
onderwijsondersteunend personeel. De (G)MR heeft ingestemd met de besteding van de middelen op
de drie scholen.
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3C.

HUISVESTING

HUISVESTINGSBELEID, ONTWIKKELINGEN EN DUURZAAMHEID
Het huisvestingsbeleid van de PCSV is erop gericht het onderhoud van de drie schoolgebouwen up-todate te houden. Op basis van een actuele meerjarenonderhoudsplanning 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 zijn opgenomen in deze planning.
Het kantoor van de algemeen directeur is verhuisd van de Bachlaan naar de Dobbeweg 1 te
Voorschoten.
Het Kompas en de Gevers zijn gehuisvest in goed geoutilleerde gebouwen, waarvan de staat van
onderhoud goed is. Al eerder is een duurzaamheidscan gedaan op zowel de Gevers als de Fortgens
waaruit bleek dat er geen aanpassingen nodig zijn. Beide gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen
en LED verlichting. Voor het Kompas staat de LED verlichting op de planning voor 2020.
Voor de Fortgensschool is in de periode 2023-2026 voorzien in nieuwbouw. Voor het huidige gebouw
wordt alleen nog dat onderhoud uitgevoerd dat nodig is om de school netjes en veilig te houden.
De staat van het onderhoud van de Gevers Deynoot is ruim voldoende en het reguliere onderhoud van
deze schoollocatie is up to date.
De mogelijkheden van Multi Functionele Accommodaties/Integrale Kind Centra worden onderzocht in
relatie tot een toekomstige nieuwbouw voor de Fortgensschool en het Integrale Huisvestingsplan van
de gemeente Voorschoten.
De PCSV gebruikt haar huisvesting voornamelijk voor het geven van onderwijs. Alleen op de
Fortgensschool wordt echter het spellokaal en overblijflokaal aan Norlandia Kinderopvang verhuurt.
Hiervoor ontvangt de Fortgensschool huurinkomsten.

Jaarverslag 2019 Protestants Christelijke School Vereniging Voorschoten

Pagina 18 van 34

3D.

PRIVACY EN AVG

AVG, BENOEMING FG, VEILIGHEID, ORGANISATIE ICT
AVG
De PCSV is zich van nature 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 eerste stappen om volledig aantoonbaar aan de AVG te voldoen zijn met de aanstelling van een FG
reeds gezet. In het verleden zijn er wisselingen geweest in de invulling van deze functie. Per februari
2020 is een vaste FG aangesteld die als eerste taak heeft structuur aan te brengen in het AVG-project
en tegelijkertijd de kennis en bewustwording binnen PCSV te vergroten.
ICT
De PCSV scholen zijn uitgerust met vernieuwde ICT-apparatuur. De toepassingsmogelijkheden, ook in
onderwijskundig opzicht, zijn enorm. Dit vraagt om een onderzoekende en proactieve houding van de
personeelsleden om zaken uit te proberen en zich te blijven scholen. Daarnaast zal in het onderwijs
meer aandacht moeten komen voor de zogenaamde vaardigheden van de eenentwintigste eeuw.
Binnen de PCSV zetten we de ICT-mogelijkheden optimaal in en onderzoeken we vernieuwende
toepassingen op bruikbaarheid.
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4.

FINANCIËN

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 € 82.000 begroot, gezien de ruime financiële reserve waarover de PCSV beschikt. Het gerealiseerde
jaarresultaat 2019 is geëindigd op een negatief bedrag van € 85.000 en ligt daarmee in lijn met de
begroting 2019.
In dit exploitatie resultaat 2019 zijn een aantal eenmalige incidentele baten en lasten verantwoord, te
weten:
- Prijsindexatie OCW 2019
+ 65.000
- Aanvullende bekostiging financiering CAO 2020
+ 74.000
- Gemeente subsidie 2018 ontvangen in 2019
+ 34.000
- Bonus vervangingsfonds 2018 ontvangen in 2019
+ 30.000
- Extra inhuur schooldirecteuren
- 140.000
- Wervingskosten directeur bestuurder
- 40.000
- Vervangingskosten eigen rekening
- 16.000
De prijsindexatie OCW 2019 en de aanvullende bekostiging is vooral bestemd voor het jaar 2020 om
de gevolgen van de nieuwe CAO te financieren in de orde van grote van € 139.000.
De meerjarenbegroting laat een (beperkte) negatieve exploitatie zien. Gezien de goede financiële
positie van de PCSV wordt dit beleid de komende jaren gecontinueerd.
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.
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ALLOCATIE VAN MIDDELEN (THEMA 2019)
De bijdrage van middelen vanuit de drie scholen aan het bovenschoolse bestuurskantoor PCSV wordt
gebaseerd op het aantal leerlingen. In het jaar 2019 is hiervoor een bedrag van € 152.000 (ofwel 3%
van de totale inkomsten) begroot grotendeels te besteden aan directiekosten; ARBO dienstverlening;
werkkostenregeling; huur kantoorruimte; accountantskosten en externe inhuur advisering. In het jaar
2019 is een bedrag van € 214.000 aan bovenschoolse kosten gerealiseerd. Het verschil ten opzichte
van de begroting van € 62.000 is te herleiden naar de extra wervingskosten voor de directeurbestuurder en een schooldirecteur en een afrekening 2019 van het vervangingsfonds. Het verschil is
op basis van het leerlingen aantallen ten laste van de schoollocaties gebracht.
ONDERWIJSACHTERSTANDSMIDDELEN (THEMA’S 2019)
Over het jaar 2019 zijn geen onderwijsachterstandsmiddelen aan de PCSV toegekend.
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SAMENVATTING JAARCIJFERS 2019
In dit hoofdstuk zijn de verkorte geconsolideerde balans en resultatenrekening 2019 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 2019, 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 2019 een negatief exploitatieresultaat gerealiseerd van € 85.000. In 2018
bedroeg het resultaat € 94.000 negatief. De financiële uitkomst van het jaar 2019 is in lijn met het
meerjaren financiële beleid van de PCSV en de begroting 2019 van € 82.000 negatief.
Als de extra eenmalige gelden van € 74.000 en de prijsindexatie van € 65.000 in het jaar 2019
ontvangen voor de financiering van de nieuwe CAO PO in het jaar 2020 in het gepresenteerde
exploitatieresultaat achterwege wordt gelaten dan eindigt de PSCV op € 224.000 negatief en
overschrijdt daarmee € 141.000 ten opzichte van de begroting 2019. Deze overschrijding is te herleiden
naar extra inhuur vervanging schooldirecteuren en wervingskosten schooldirecteur/bestuurder.
Het beleid om de ruime financiële reserves aan te wenden voor het onderwijs is in het jaar 2019
gerealiseerd. Gezien de goede financiële positie van de PCSV kan dit beleid ook de komende jaren
worden gecontinueerd.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
In de staat van baten en lasten zoals deze is opgenomen in de jaarrekening 2019 worden de baten en
lasten vergeleken met de opgestelde begroting voor 2018 en met de baten en lasten over 2018.
Realisatie
2019

Begroot
2019

Realisatie
2018

Ministerie OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

5.033
56
110
5.199

4.894
22
80
4.996

4.769
17
84
4.870

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen
Totaal lasten

4.284
184
348
492
0
5.308

4.088
182
387
424
0
5.081

3.952
188
347
488
0
4.975

-109
26
-83

-85
5
-80

-105
12
-93

Verkorte resultatenrekening (x € 1.000)

Saldo baten en lasten
Financiële baten
Exploitatieresultaat
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Het negatieve resultaat over 2019 ligt € 3.000 boven de begroting en daarmee bijna gelijk aan de
begroting 2019. De mutaties t.o.v. de begroting 2019 (vorig jaar) en de exploitatie 2018 (t.o.v.
begroting) zijn in het onderstaande overzicht samengevat en worden nader toegelicht.
Mutatieoverzicht

Mutatie
t.o.v. vorig jaar
x € 1.000

In
Mutatie
% t.o.v. begroting
x € 1.000

In
%

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

264
39
26
329

6%
229%
31%
7%

139
34
30
203

3%
155%
38%
4%

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen

332
-4
1
4
0
333

8%
-2%
0%
1%
0%
6%

196
2
-39
68
0
227

5%
1%
-10%
16%
0%
4%

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat

-4,0
14,0
10,0

-24,0
21,0
-3,0

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 2017 bepalend voor de bekostiging in het schooljaar
2018/2019 en is 1 oktober 2018 bepalend voor de bekostiging voor het schooljaar 2019/2020. Van het
schooljaar 2018/2019 wordt 7/12 deel toegerekend aan het jaar 2019 en van het schooljaar 2019/2020
5/12 deel.
MINISTERIE VAN OCW
De subsidie van OCW ligt € 139.000 (3%) boven het begrote bedrag. Deze stijging is grotendeels te
herleiden naar de extra bekostiging voor de CAO PO in het jaar 2020 van € 74.000, de extra
werkdrukverlagingsmiddelen 2019 toegevoegd aan het personeels- en arbeidsmarktbeleid en een
hogere bijdrage dan begroot vanuit het samenwerkingsverband.
Het in 2019 ontvangen bedrag vanuit de Prestatie box bedraagt een kleine € 170.000. Hiervoor is een
bedrag € 93.000 aan nascholing uitgegeven. Het restant is besteed aan personele formatie voor het
verbeteren van het onderwijs, duurzame onderwijsverbetering en het ontwikkelen van doorgaande
ontwikkellijnen.
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OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN
De overige overheidsbijdragen vallen € 34.000 hoger uit dan begroot. Dit is te herleiden naar de
financiële subsidie 2018 van de gemeente voor het vak gym, die het boekjaar 2019 is verantwoord.
OVERIGE BATEN
De overige baten liggen € 30.000 boven de begroting 2019 terug te voeren op de ontvangen bonus op
de premie van het vervangingsfonds over het jaar 2018.

LASTEN
PERSONELE LASTEN
De personele lasten liggen € 196.000 boven de begroting en € 332.000 boven het realisatieniveau van
2018. De personele lasten bestaan uit de loonkosten van de medewerkers in dienst van de PCSV en de
overige personele kosten zoals externe inhuur, scholing, werving en selectie, personeelsactiviteiten en
verzuimbeheer. De personele lasten zijn boven de begroting gekomen door externe inhuur voor de
tijdelijke vervanging van schooldirecteuren € 140.000, extra wervingskosten van € 40.000 en de
vervangingskosten voor eigen rekening € 16.000.
AFSCHRIJVINGEN EN INVESTERINGEN
De afschrijvingen over 2019 liggen € 2.000 boven de begroting en zijn ten opzichte van het jaar 2018
gedaald met € 4.000. In 2019 is voor € 69.000 geïnvesteerd in voornamelijk meubilair en leermiddelen.
In de begroting 2018 was een investeringsbedrag materiele vaste activa van € 105.000 gereserveerd.
HUISVESTING
De huisvestingslasten van de PCSV liggen € 39.000 onder de begroting 2019 en zijn ten opzichte van
het jaar 2018 met € 1.000 gestegen. Deze daling is te herleiden naar een daling in de energiekosten
van € 10.000 ten opzichte van de begroting en een daling in dotatie aan de voorziening onderhoud van
€ 28.000.
OVERIGE INSTELLINGSLASTEN
De overige instellinglasten liggen € 68.000 boven de begroting en € 4.000 boven de exploitatie van
2018. Deze overschrijding is te herleiden naar € 40.000 muziekimpuls vanuit het steunfonds, 12.000
extra kosten lustrum, excursies, activiteiten en culturele vorming, extra accountantskosten € 5.000 en
sportkleding. € 11.000.
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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
Verkorte balans (x € 1.000)

Balans
31-12-2019

Balans
31-12-2018

Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal

916
294
300
2.001
3.511

1.031
274
298
2.005
3.608

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden lang
Schulden kort
Totaal

2.280
795
0
436
3.511

2.364
738
0
506
3.608

Het balanstotaal daalt ten opzichte van 2018 met € 97.000. Deze daling laat zich als volgt samenvatten,
waarbij a = afname en t = toename.
Mutaties
(x € 1.000)

Toename (t)
afname (a)

31-12-2019
31-12-2018

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal

(a)
(t)
(t)
(a)
(a)

-115
20
2
-4
-97

Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden lang
Schulden kort
Totaal

(a)
(t)
(t)
(a)
(a)

-84
57
0
-70
-97
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MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa dalen t.o.v. 31 december 2019 met € 115.000. Dit wordt veroorzaakt doordat
de investeringen in 2019 van € 69.000 onder de afschrijvingskosten van 2019 van € 184.000 liggen.
FINANCIELE VASTE ACTIVA
De stijging van de financiële vaste activa van € 20.000 is volledig terug te voeren op de waarde van de
effectenportefeuille van het steunfonds per ultimo 2019.
VORDERINGEN
De vorderingen op debiteuren nemen toe met € 2.000. Dit is te herleiden naar stijging van de
vorderingen op het ministerie OCW (bekostiging).
LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen nemen af met € 4.000 en blijft daarmee zeer beperkt ten opzichte ultimo 2018.
EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen van de PCSV daalt als gevolg van het exploitatietekort over 2019 met een bedrag
van € 84.000 tot € 2.280.000 positief.
VOORZIENINGEN
Er zijn voorzieningen gevormd voor groot onderhoud en personele voorzieningen voor jubilea van
personeel. Aan de voorziening onderhoud is in 2019 een bedrag gedoteerd van € 122.000 en is
€ 65.000 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 2019 € 757.000.
Aan de voorziening voor jubilea is in 2019 een bedrag van € 1.000 gedoteerd. De voorziening jubilea
bedraagt per 31 december 2019 € 38.000. Door de voorgaande mutaties stijgt de totale voorziening
met € 57.000 ten opzichte van het jaar 2018.
SCHULDEN KORT
De kortlopende schulden nemen met € 70.000 af. Deze aanzienlijke daling wordt veroorzaakt door een
daling in het crediteurensaldo van € 115.000 eind 2018, naar € 44.000 eind 2019.
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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
Liquiditeitsratio
Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen)
Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen)
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen
Huisvestingsratio
Personele lasten/totale lasten
Materiële lasten/totale lasten

streefwaarde
> 1,0
> 0,3
> 0,4
> 0%
> 5%
< 10%
85%
15%

2019
5,27
0,65
0,88
-1,63%
26,23%
6,56%
80,69%
19,31%

2018
4,55
0,66
0,86
-1,92%
27,38%
6,97%
79,44%
20,56%

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 5,27 geeft aan dat 5,27 keer kan worden voldaan aan de
uitstaande kortlopende verplichtingen. De liquiditeitsratio is ook voor het jaar 2019 veder gestegen.
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 2019 is dit
0,88 en is deze ratio in 2019 ligt gestegen.
RENTABILITEIT
De rentabiliteit geeft de winstgevendheid van de organisatie aan uitgedrukt in een percentage van de
totale baten. Er is sprake van een goede rentabiliteit als deze boven de nul licht. Voor het jaar 2019 is
dit -1,63% en ligt onder de norm, maar ligt in lijn met het financiële beleid van de PCSV om middels
een negatief exploitatieresultaat het eigen vermogen de komende jaren te laten dalen.
WEERSTANDSVERMOGEN
Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de organisatie in staat is om financiële
tegenvallers met eigen middelen op te vangen. Het weerstandvermogen wordt uitgedrukt in een
percentage van de totale reserves ten opzichte van de baten. De streefwaarde van het
weerstandsvermogen is > 10%. Voor het jaar 2019 is het weerstandsvermogen 26,23 en ligt daarmee
ruim boven deze norm.
HUISVESTINGSRATIO
De huisvestingsratio geeft de verhouding van de huisvestingslasten in de totale exploitatielasten aan
en moet normatief onder de 10% liggen. Voor het jaar 2019 is deze ratio 6,56% en ligt daarmee ruim
onder deze norm.
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Kengetallen (baten en lasten)
Personele lasten in % van totale lasten
Verhouding rijksbijdrage / totale baten
Resultaat in % van totale baten

Realisatie
2019
80,7%
96,8%
-1,6%

Begroot
2019
80,5%
98,0%
-1,6%

Realisatie
2018
79,4%
97,9%
-1,9%

PERSONELE LASTEN IN % VAN TOTALE LASTEN
Dit is het aandeel van de personele lasten in de totale lasten. Het aandeel is in 2019 t.o.v. het
voorgaande jaar licht gestegen tot 80,7%.
VERHOUDING RIJKSBIJDRAGE / TOTALE BATEN
Hieronder wordt het aandeel van de Rijksbaten in de totale baten aangegeven. Dit aandeel is t.o.v
2018 licht gedaald tot 96,8%.
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. Deze is ten opzichte van het jaar 2018 gedaald tot -1,6%.

RESULTAATBESTEMMING
Het bestuur van de PCSV heeft besloten tot de volgende resultaatbestemming: het resultaat over 2019
van € 85.000 negatief wordt volledig ten laste van de algemene reserve gebracht. Dit besluit is als
voorstel in de jaarrekening 2019 verwerkt.
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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 lichte daling in het aantal leerlingen. Deze
aanname is gebaseerd op de informatie van de schooldirecteuren bij het opstellen van de
meerjarenbegroting 2020-2024.
Realisatie Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot
Ontwikkelingen
leerlingenaantallen
Leerlingen per
teldatum 1 oktober

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

871
871

865
865

875
875

871
871

842
842

842
842

842
842

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 leerlingen aantallen worden meegewogen bij de vaststelling van de personele
formatie. Het natuurlijk verloop van medewerkers is voldoende om de licht dalende leerlingen
aantallen 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.
Realisatie Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot
Personele bezetting in fte
per 31 december
Directie en management
Onderwijzend personeel
Onderwijsonderst.pers.
Totaal personele
bezetting

2018
4,6
43,3
4,9

2019
4,1
44,8
7,0

52,8

55,9

2020
4,4
44,9
7,9
57,1

2021
4,4
44,2
7,9

2022
4,4
44,2
7,9

2023
4,4
44,2
7,9

2024
4,4
44,2
7,9

56,5

56,5

56,5

56,5

A2: MEERJARENBEGROTING
Bij het opstellen van de jaarbegroting wordt ook de meerjarenbegroting geactualiseerd. Bij het
opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2024 is uitgegaan van een continuering van het huidige
inkomsten- en uitgavenpatroon. Begin 2020 is met de vaststelling van het gemeentelijk Integraal
Huisvestingsplan duidelijk geworden dat nieuwbouw van de Fortgensschool eerder gerealiseerd kan
worden dan voorheen gedacht. In de komende meerjarenbegroting zal hier een onderbouwde
reservering voor worden opgenomen.
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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
hebben we veelal goed onder controle. Extra kosten zijn vaak goed te verklaren. Voor de begroting van
2020 hebben we rekening gehouden met een verhoging van de rijksbijdragen van 1% ten opzichte van
de bekende bedragen in oktober 2019.
Omdat deze meerjarenbegroting beleidsarm is opgezet en er geen inflatiecorrectie is toegepast, zijn
de bedragen stabiel gehouden. De rijksbijdragen zijn aangepast aan de verwachte leerlingenaantallen,
maar de uitgaven op het gebied van het personeel zijn hierop niet 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. Verder is duidelijk welke acties dienen te worden
ondernomen wanneer de tekorten te groot zouden worden.
De meerjarenraming laat een tekort zien. 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 eigen vermogen van de PCSV achten we 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.
Realisatie
Resultatenrekening
(x € 1.000)
Baten
Ministerie OCW
Overige
overheidsbijdragen
Overige baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Doorbetalingen aan
schoolbesturen

Saldo baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Exploitatieresultaat

Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4.769

5.033

4.952

4.954

5.000

4.942

4.942

17
84
4.869

56
110
5.199

22
52
5.026

22
52
5.028

22
52
5.074

22
52
5.016

22
52
5.016

3.952
188
347

4.284
184
348

4.274
196
374

4.273
202
362

4.318
192
364

4.361
154
362

4.361
154
362

0
4.974

0
5.309

0
5.270

0
5.263

0
5.300

0
5.303

0
5.303

-106
12
0
-94

-110
26
0
-84

-244
5
0
-239

-235
5
0
-230

-226
5
0
-221

-287
5
0
-282

-287
5
0
-282
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De meerjarenbalans is gebaseerd op de eind 2019 geactualiseerde meerjarenbegroting 2020-2023.
Daarbij wordt voor de financiële vaste activa, de vorderingen en de schulden verondersteld dat deze
constant blijven. De geprognotiseerde negatieve resultaten van 2020 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 2020 t/m 2024. 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 2020 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.

Balans Balans Balans Balans Balans Balans Balans
2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024

Verkorte balans (x € 1.000)
Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

Passiva
Algemene reserve
Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserves privaat
Voorzieningen
Schulden lang
Schulden kort

1.031
274
298
2.006
3.609

916
294
300
2.001
3.511

1.388
295
310
1.114
3.107

1.286
295
310
991
2.882

1.029
295
310
1.023
2.657

592
295
310
1.163
2.360

592
295
310
881
2.078

1.870
82
413
738
0
506
3.609

1.829
58
393
795
0
436
3.511

1.620
48
373
626
0
440
3.107

1.420
38
353
631
0
440
2.882

1.229
28
333
627
0
440
2.657

977
18
313
612
0
440
2.360

725
8
293
612
0
440
2.078

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.

Kengetallen
Liquiditeitsratio
Solv. excl.
voorzieningen
Solv. incl.
voorzieningen
Weerstandsvermogen
Huisvestingsratio

Realisatie Realisatie Begroot Begroot
2018
2019
2020
2021
4,55
5,28
3,24
2,96

Begroot Begroot Begroot
2022
2023
2024
3,03
3,35
2,71

52%

52%

52%

49%

46%

41%

35%

86%
28%
7%

88%
27%
7%

86%
13%
7%

85%
11%
7%

83%
11%
7%

81%
14%
7%

79%
9%
7%
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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.
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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 (soms gedwongen) 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. Het lukt steeds lastiger 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.
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.
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Geconsolideerde balans na resultaatbestemming per 31 december 2019

1

Activa

31 december 2019

31 december 2018

€

€

1.1.2

Materiële vaste activa

915.878

1.031.038

1.1.2.3

Inventaris en apparatuur

655.355

723.409

1.1.2.4

Overige materiële vaste activa

260.523

307.629
915.878

1.031.038

1.1.3

Financiële vaste activa

294.350

273.792

1.1.3.7

Effecten

294.350

273.792
294.350

1.2.2

Vorderingen

1.2.2.1

Debiteuren

1.2.2.2

Ministerie van OCW

1.2.2.3

273.792

299.789

297.855

5.879

3.760

201.545

204.968

Gemeenten

8.331

11.775

1.2.2.10 Overige vorderingen

8.233

16.648

1.2.2.15 Overlopende activa

75.801

60.704
299.789

297.855

1.2.4

Liquide middelen

2.001.393

2.005.799

1.2.4.2

Banken

2.001.175

2.005.799

1.2.4.2.3 Overige

218

0

Totaal Activa
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2.001.393

2.005.799

3.511.410

3.608.484
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Geconsolideerde balans na resultaatbestemming per 31 december 2019

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.1.1.1

Algemene reserve

2.1.1.2
2.1.1.3

31 december 2019

31 december 2018

€

€

2.279.719

2.364.220

1.829.077

1.869.641

Bestemmingsreserve (publiek)

57.807

81.994

Bestemmingsreserve (privaat)

392.835

412.585
2.279.719

2.2

Voorzieningen

2.2.1

Personeelsvoorzieningen

2.2.3

Voorziening groot onderhoud

2.364.220

795.304

738.429

38.350

39.000

756.954

699.429
795.304

2.4

Kortlopende schulden

2.4.8

Crediteuren

2.4.9.1

Loonheffing en premies

2.4.10

738.429

436.387

505.835

43.832

114.964

158.757

146.974

Pensioenpremies

52.008

44.047

2.4.12

Overige kortlopende schulden

24.271

27.114

2.4.19

Overlopende passiva

157.519

172.736

Totaal Passiva
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436.387

505.835

3.511.410

3.608.484
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Geconsolideerde staat van baten en lasten 2019

alsnog tonen
alsnog tonen

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.5

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

In €

In €

In €

5.032.818

4.893.552

4.768.616

56.111

22.000

16.597

Overige baten

110.073

79.600

83.717

Totaal Baten

5.199.002

4.995.152

4.868.930

4.284.332

4.088.399

3.951.795

4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.2

Afschrijvingen

184.346

182.304

188.419

4.3

Huisvestingslasten

348.416

386.815

346.553

4.4

Overige instellingslasten

492.314

424.362

487.591

5.309.408

5.081.880

4.974.358

-110.406

-86.728

-105.428

Totaal Lasten

Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten

5.1

Financiële baten

25.905

4.996

11.855

Saldo financiële baten en lasten

25.905

4.996

11.855

-84.501

-81.732

-93.573

Exploitatieresultaat
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2019
2019

2018

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

-110.406

-105.428

184.346

188.419

-1.934

26.218

- Kortlopende schulden

-69.448

88.480

Mutaties voorzieningen

56.875

29.289

Afschrijvingen
Mutaties werkkapitaal
- Vorderingen

59.433
Ontvangen interest
Betaalde interest

226.978

25.905

11.855

0

0
25.905

11.855

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

-69.186

-316.126

(Des)investeringen financiële vaste activa

-20.558

2.090

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

-89.744

-314.036

-4.406

-75.203

2.005.799

2.081.002

-4.406

-75.203

Eindstand liquide middelen

2.001.393
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Activiteiten
De Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten verzorgt onderwijs aan de bij de
ingeschreven leerlingen.

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling met inachtneming van de
bepalingen opgenomen in de Ministeriële Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt
aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. De waardering van activa en
passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn in
hele euro's.
Vergelijking met vorig jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en passiva en van baten en lasten.
Schattingen hebben betrekking op:
- de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen;
- de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de voorziening onderhoud;
- de bepaling van personele voorzieningen.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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Grondslagen voor de Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van 2019 en 2018 zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot
de groep behorende rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden
uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
Het betreft de onderstaande rechtspersonen:
Stichting Steunfonds P.C.O.V.
Consolidatie vindt plaats volgens de integrale methode. Onderlinge verhoudingen en transacties
worden in de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd.
Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsonderdelen zijn afzonderlijk
in de geconsolideerde jaarrekening tot uidrukking gebracht.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen
die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe
verwanten zijn verbonden partijen.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele
investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening
houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming.
Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van € 500, investeringen onder de € 500 worden rechtstreeks ten
laste van het resultaat gebracht.

Schoolgebouwen
Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het juridisch eigendom
berust bij het bevoegd gezag. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is
opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

Inventaris en duurzame leer- en hulpmiddelen
Als ondergrens voor het activeren van duurzame middelen wordt een bedrag van € 500 aangehouden. Deze
ondergrens geldt per artikel of voor een groep van samenhangende artikelen.
De gehanteerde categorieën materiële vaste activa en de bijbehorende afschrijvingspercentages zijn:
Meubilair
Inventaris en apparatuur
ICT
Leermiddelen
Overige materiële vaste activa

5,00%
10,00%
5,00%

10,00%
10,00%
25,00%
12,50%
10,00%

De afschrijving kan nooit over een langere periode plaatsvinden dan de technische levensduur.
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Financiële vaste activa
De effecten (beleggingsportefeuille) worden aangehouden tot einde looptijd en worden gewaardeerd
tegen kostprijs of lagere marktwaarde. De marktwaarde is een representatie van de geamortiseerde kostprijs.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan
een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.
Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.
Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat
van baten en lasten.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten
worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waar (dis)agio en de direct toerekenbare
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien de instrumenten bij de
vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeverminderingen in de staat van baten en lasten, maken eventuele direct toerekenbare
transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten
op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Handels- en overige vorderingen
Handels- en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.
Afgeleide financiële instrumenten
De Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten maakt geen gebruik van financiële
derivaten en beperkt de risico’s (renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door gebruik te maken van
de rekening-courant en spaarrekeningen, rekening houdend met de voorwaarden uit de Regeling belenen
van 6 juni 2016 met kenmerk WJZ/800938 en de aanvulling daarop zoals opgenomen in de
regeling van 5 december 2018 met kenmerk FEZ/1402273.
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Vlottende activa

Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het onderdeel
“financiële instrumenten”.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije
beschikking van het bevoegd gezag en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide
middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van het bevoegd
gezag worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Eigen Vermogen
Algemene reserve
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en
wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de baten
en lasten. Deze reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten.
Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de
toelichting op de balans.
Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een
specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de
bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de
reserve komen.

Bestemmingsreserve publiek
Deze publieke reserve betreft het door het bevoegd gezag reeds bestemde gedeelte van de
exploitatieoverschotten van het bevoegd gezag tot en met het verslagjaar.

Bestemmingsreserve privaat
Deze private reserve is opgebouwd uit exploitatieoverschotten uit eigen middelen van het bevoegd gezag
tot en met het verslagjaar. Deze reserve muteert na resultaatbestemming. Aan deze reserve ligt een
private herkomst ten grondslag.

Resultaatbestemming
De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve dan wel de bestemmingsreserve vindt plaats
op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Het resultaat wordt in principe toegevoegd of onttrokken
aan de publieke reserve tenzij aan de middelen een private herkomst ten grondslag ligt.
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te
wikkelen, tenzij anders vermeld.

Onderhoudsvoorziening
De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten die verbonden zijn aan het meerjarig
planmatig onderhoud en de exploitatievoorzieningen van de gebouwen van het bevoegd gezag. De
dotatie aan de voorziening is gebaseerd op de verwachte kosten en de periodiciteit waarmee
onderhoudswerken naar verwachting worden uitgevoerd op basis van een opgesteld onderhoudsplan dat
door het bevoegd gezag is goedgekeurd. Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van deze
voorziening gebracht.
De grondslag voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening onderhoud is ongewijzigd. Het bevoegd
gezag maakt voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening onderhoud gebruik van de tijdelijke
regeling 2018 en 2019 zoals vastgelegd in de regeling van 21 maart 2019 met nr. FEZ (EDOC-1440924).
De overgangsregeling is verlengd voor 2020.

Pensioenvoorziening
Het bevoegd gezag heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een
toegezegd-pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon.
Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, en wordt - conform
de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt
als toegezegde-bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten
worden verantwoord.

Pensioenrechten
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de beleidsdekkingsgraad van het
pensioenfonds (beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden)
dit toelaat. Naar de stand van januari 2020 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 95,8 %. Naar
de stand van 31 december 2019 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97,8 % (bron: website
www.abp.nl).
De Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten heeft geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. De Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten heeft daarom alleen
de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de
CAO dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding,
leeftijd van betrokkene(n), blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40 jarig jubileum conform de
CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen een bedrag van € 650 per FTE.

Langlopende schulden
De langlopende schulden worden gevormd door verplichtingen met looptijd langer dan één jaar.

Kortlopende schulden
De grondslagen voor de waardering van schulden zijn beschreven onder het onderdeel
“financiële instrumenten”.

Investeringssubsidies
Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de
overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur
van deze activa ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Baten
Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) waar geen bestedingsplan aan ten grondslag ligt worden in
het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en
lasten. Niet-geoormerkte subsidies waaraan een specifiek bestedingsdoel is gekoppeld, worden op basis
van een bestedingsplan toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot
geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar
rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen
activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat
van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet
bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog
niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de
bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen
Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties m.u.v. het Ministerie van OCW voor
zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de huisvestingsverordening in mindering zijn
gebracht op de lasten.

Overige baten
Alle overige baten die kunnen worden toegerekend aan de exploitatie van het bevoegd gezag.

Pagina 45

Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Lasten
Personeelslasten
Onder de personele lasten zijn opgenomen de lonen en salarissen van het personeel in dienst van het
bevoegd gezag verminderd met ontvangen uitkeringen van Vervangingsfonds en uitkeringsinstanties.
Tevens zijn onder deze noemer opgenomen de overige personele lasten.

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten worden berekend over de aanschaffingsprijs op basis van de onder materiële vaste
activa vastgelegde criteria rekening houdend met de economische levensduur.

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de kosten van huisvesting opgenomen. De lasten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten, die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van
onderwijs, worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en rentelasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten en
-kosten en kosten van ontvangen leningen

Resultaat
Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële baten en
lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen
resultaatbestemming.
Bepaling reële waarde
Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening vereist de bepaling van de reële waarde van
zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Voor waarderings- en
informatieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde op basis van de volgende methoden bepaald.
Indien van toepassing wordt nadere informatie over de uitgangspunten voor de bepaling van de reële
waarde vermeld bij het onderdeel van deze toelichting dat specifiek op het betreffende actief of de
betreffende verplichting van toepassing is.
De reële waarde van financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te
maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende
looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten
worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.
Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven materiële activa en financiële activa is opgenomen onder de
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden.
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Toelichting op de geconsolideerde balans na resultaatbestemming per 31 december 2019
1

Activa
Vaste activa
Materiele vaste activa

Verkrijgings Cum.afschr.

Boek

Investe-

Desinveste

Afschrij-

Boek

prijs t/m

t/m

waarde

ringen

ringen

vingen

waarde

2018

2018

31-dec-18

2019

2019

2019

31-dec-19

-412.290

1.1.2.3.0

Meubilair

786.303

374.013

36.485

0

-35.944

1.1.2.3.1

Inventaris en apparatuur

135.377

1.1.2.3.2

ICT

667.170

1.1.2.4.0

Duurzame leermiddelen

377.559

1.1.2.4.1

Overige materiële vaste activa

-89.140

46.237

4.704

0

-14.747

36.194

-364.011

303.159

9.472

0

-68.024

244.607

-244.818

132.741

21.206

0

-32.426

121.521

361.835

-186.947

174.888

-2.681

0

-33.205

139.002

2.328.244

-1.297.206

1.031.038

69.186

0

-184.346

915.878

Samenvatting materiele vaste activa en
afschrijvingspercentages

Verkrijgings Cum.afschr.

Boek

prijs t/m

t/m

waarde

2019

2019

31-dec-19

374.554

Afschrijvingspercentages
%

1.1.2.3.0

Meubilair

822.788

-448.234

374.554

5,00%

1.1.2.3.1

Inventaris en apparatuur

140.081

-103.887

36.194

10,00%

1.1.2.3.2

ICT

676.642

-432.035

244.607

10,00%

1.1.2.4.0

Duurzame leermiddelen

398.765

-277.244

121.521

12,50%

1.1.2.4.1

Overige materiële vaste activa

359.154

-220.152

139.002

5,00%

2.397.430

-1.481.552

915.878

%
10,00%
25,00%
10,00%

31-dec-19

31-dec-18

1.3

Financiële vaste activa

in €

in €

1.1.3.7

Effecten

294.350

273.792

294.350

273.792

31-dec-19

31-dec-18

1.1.3.7

Effecten (uitsplitsing)

in €

in €

1.1.3.7.4

Overige effecten

294.350

273.792

294.350

273.792

Beleggingen (op 31/12/2019)
Omschrijving

Expiratiejaar

Waarde

Waarde

1-1-2019

31-12-2019

European Investment Bank

2019

50.682

0

Ned Waterschapsbank

2021

50.840

0

Nederland

2023

72.609

0

Rabobank Nederland

2023

55.179

0

NVT

66.257

0

0

294.350

Triodos Sustainable Bond Fund
Rabobank Beheerd Beleggen Actief Duurzaam

De effecten zijn gefinancierd met privaat vermogen.
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1.2.2

Vorderingen

1.2.2.1

Debiteuren

1.2.2.2

Ministerie van OCW

1.2.2.3

Gemeenten

1.2.2.10
1.2.2.15

31-dec-18

in €

in €

5.879

3.760

201.545

204.968

8.331

11.775

Overige vorderingen

8.233

16.648

Overlopende activa

75.801

60.704

299.789

297.855

Verloopstaat gemeenten
1.2.2.3.11 Gemeente subsidie schade/vandalisme
1.2.2.3.15 Gemeente subsidie diverse aanvragen

1.2.2.10

31-dec-19

Saldo

Ontvangen

Besteed

Boeken tlv

Overige

Saldo

31-dec-18

2019

2019

2019

2019

31-dec-19

701

0

11.074
11.775

Overige vorderingen (specificatie)

7.630

0

0

8.331

11.074

0

0

0

0

11.074

7.630

0

0

8.331

31-dec-19

31-dec-18

in €

in €

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds

5.656

16.648

1.2.2.10.2 Rekening courant verhoudingen

2.577

0

8.233

16.648

31-dec-19

31-dec-18

in €

in €

1.2.2.15

Overlopende activa (specificatie)

1.2.2.12

Vooruitbetaalde en/of vooruitgefactureerde posten

33.121

35.089

1.2.2.15

Overige overlopende activa

42.680

25.615

75.801

60.704

31-dec-19

31-dec-18

1.2.4

Liquide middelen

in €

in €

1.2.4.2

Banken

367.194

224.099

1.2.4.2.1

Spaarrekeningen

1.633.981

1.781.700

1.2.4.2.3

Overige liquide middelen

218

0

2.001.393

2.005.799
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2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.1.1.1

Algemene reserve

2.1.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.1.3

Bestemmingsreserve (privaat)

31-dec-19

31-dec-18

in €

in €

1.829.077

1.869.641

57.807

81.994

392.835

412.585

2.279.719

2.364.220

Saldo

Bestemming

Overige

Saldo

31-dec-18

resultaat

mutaties

31-dec-19

2.1

Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking)

2.1.1.1

Algemene reserve

2.1.1.1.1

Stichtingskapitaal

45

0

0

45

2.1.1.1.2

Algemene reserve

1.869.596

-40.564

0

1.829.032

2.1.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.1.2.4

Reserve nieuwbouw

58.874

-15.699

0

43.175

23.120

-8.488

0

14.632

399.434

-19.750

0

379.684

13.151

0

0

13.151

2.364.220

-84.501

0

2.279.719

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting
2.1.1.3

Bestemmingsreserve (privaat)

2.1.1.3.0

Algemene reserve private middelen

2.1.1.3.3

Bestemmingsreserve private middelen

In verband met de consolidatie van de Steunstichting wijkt het geconsolideerde vermogen per 31 december 2019 € 379.684
af van het enkelvoudige vermogen. Per 31 december 2018 is het verschil € 399.434. De afname komt door het negatieve resultaat
van de Steunstichting ad € 19.750. Het geconsolideerde resultaat wijkt ook € 19.750 af van het enkelvoudige resultaat wat het
gevolg is van de wijze van consolideren.
De reserve nieuwbouw betreft de in 2012 opgeleverde nieuwbouw van het Kompas. De eigen bijdrage die de PCSV aan de
gemeente Voorschoten moest betalen, is geactiveerd en de afschrijvingslasten hiervan komen ten laste van deze reserve.
De reserve nulmeting betreft de vaste activa van de Fortgensschool en de Gevers Deynoot die in het verleden op basis van
een taxatie geactiveerd zijn. De afschrijvingslasten daarvan komen ten laste van deze reserve.
De algemene reserve private middelen Steunfonds betreft de reserve van de in de consolidatie betrokken Steunstichting.
De bestemmingsreserve private middelen is gevormd dankzij particuliere bijdragen en wordt aangewend voor schooljubilea en
speciale projecten op de scholen (bv. muziekimpuls).
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2.2

Voorzieningen

2.2.1

Personeelsvoorzieningen

2.2.3

Voorziening groot onderhoud

Specificatie voorzieningen
dotaties / onttrekkingen
2.2.1.4

Voorziening jubilea personeel

2.2.3.0

Voorziening onderhoud gebouwen

31-dec-19

31-dec-18

in €

in €

38.350

39.000

756.954

699.429

795.304

738.429

Saldo

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Saldo

31-dec-18

2019

2019

2019

31-dec-19

39.000

1.145

-1.795

0

38.350

699.429

122.400

-64.875

0

756.954

738.429

123.545

-66.670

0

795.304

Specificatie naar looptijd

Kortlopend Kortlopend Langlopend

voorzieningen

deel < 1 jr

2.2.1.4

Voorziening jubilea personeel

2.2.3.0

Voorziening onderhoud gebouwen

2.4

Kortlopende schulden

2.4.8

Crediteuren

2.4.9.1

Loonheffing en premies

2.4.10

deel 1-5 jr

deel > 5 jr

Saldo
31-dec-19

1.000

19.000

18.350

38.350

230.000

380.000

146.954

756.954

231.000

399.000

165.304

795.304

31-dec-19

31-dec-18

in €

in €

43.832

114.964

158.757

146.974

Pensioenpremies

52.008

44.047

2.4.12

Overige kortlopende schulden

24.271

27.114

2.4.19

Overlopende passiva

157.519

172.736

436.387

505.835

2.4.12

Overige kortlopende schulden (specificatie)

2.4.12.1

Schulden aan personeel

2.4.12.2

Diverse te betalen premies

2.4.19

Overlopende passiva (specificatie)

2.4.14

Ministerie van OCW (vooruitontvangen subsidie)

2.4.16.0

Vooruitontvangen en/of vooruitgefactureerde posten

2.4.17

Rechten vakantiegeld

2.4.19.0

Overige overlopende passiva
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31-dec-19

31-dec-18

in €

in €

1.290

2.919

22.981

24.195

24.271

27.114

31-dec-19

31-dec-18

in €

in €

11.110

22.711

2.614

7.386

125.864

121.339

17.931

21.300

157.519

172.736
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW
G1

Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving

Toewijzing

Bedrag van
toewijzing

Ontvangen t/m
verslagjaar

€

De prestatie is ultimo
verslagjaar cf beschikking

Kenmerk

Datum

Lerarenbeurs

928727

20-9-2018

35.069

35.069

35.069

0

Ja

Lerarenbeurs

940966

19-12-2018

2.116

2.116

2.116

0

Ja

Lerarenbeurs

1006279

20-9-2019

12.093

12.093

5.039

7.054

Nee

Lerarenbeurs

1006734

20-9-2019

6.953

6.953

2.897

4.056

Nee

56.231

56.231

45.121

11.110

Totaal
G2

Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A

Aflopend per ultimo boekjaar

Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Totaal

Datum

€

Bedrag van
toewijzing

gereed

Prestatie
afgerond

Ontvangen t/m
verslagjaar

€

Totale
Totale kosten

€
0
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niet gereed

Te verrekenen
ultimo verslagjaar

€
0

€
0

0
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G2-B

Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Totaal kosten
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Totaal

Datum

Bedrag van
toewijzing

Saldo per
01-01-2019

€

Ontvangen in
verslagjaar

€
0
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€
0

0

Lasten in
verslagjaar

per
per 31-12-2019

€

€
0

Saldo nog te
verrekenen
ultimo verslagjaar
€
0

0
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Meerjarige financiële verplichting
Langlopende contracten
Bij de Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten lopen de volgende meerjarige contracten:
Contract met OHM voor onbepaalde tijd inzake de personeels-, salaris- en financiële administratie voor een
bedrag van ongeveer € 85.000 per jaar.
Toezegging gemeente
De gemeente heeft in het kader van de doorcentralisatie van het buitenonderhoud aan de scholen per
1 januari 2015 een toezegging gedaan aan de PCSV voor toekomstig buitenonderhoud.
Voor de Fortgensschool gaat het om € 58.200 en voor de Gevers Deynootschool om € 28.200.
Huurverplichtingen
Bij Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten lopen de volgende huurverplichtingen.
De huur van het pand aan de Dobbeweg 1 te Voorschoten voor een bedrag van ca. € 8.000 per jaar.
De verhuurder is Norlandia. De ingangsdatum van het contract is 1 juli 2019 en de einddatum 30 juni 2029.
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 2019
Realisatie
2019
In €

Begroting
2019
In €

Realisatie
2018
In €

Baten
Rijksbijdragen OCW
3.1.1.1.0 OCW lumpsum
3.1.1.1.1 OCW inhoudingen uitkeringen en overig
3.1.1.1.3 OCW personeels en arbeidsmarktbeleid
3.1.1.1.5 OCW prestatiebox
3.1.1.1.7 OCW materiële instandhouding
3.1.1.1.19 OCW overige subsidies
3.1.3.1
OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden

3.2.2.2.0
3.2.2.2.2

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente bijdragen onderwijsbeleid
Gemeente overige bijdragen

3.5.5
3.5.1
3.5.2
3.5.4
3.5.10.1
3.5.10.2

Overige baten
Ouderbijdragen
Verhuur
Detachering personeel
Sponsoring
Vervangingsfonds bijdragen en subsidies
Overige baten

Totaal baten
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3.226.275
3.638
670.741
169.936
648.664
116.884
196.680
5.032.818

3.210.323
-1.000
642.655
169.638
648.936
36.000
187.000
4.893.552

3.167.346
86
552.978
158.766
646.731
73.856
168.853
4.768.616

51.639
4.472
56.111

22.000
0
22.000

12.125
4.472
16.597

50.358
5.576
26.320
0
24.471
3.348
110.073

41.000
9.000
25.000
600
0
4.000
79.600

51.138
6.983
3.760
0
14.499
7.337
83.717

5.199.002

4.995.152

4.868.930
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Realisatie
2019
In €

Begroting
2019
In €

Realisatie
2018
In €

Lasten
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5

Loonkosten personeel
Loonkosten bestuur, directie en toezicht
Loonkosten onderwijzend personeel
Loonkosten onderwijsondersteunend personeel
Loonkosten vervangingen
Loonkosten overig

408.656
3.163.158
306.548
210.083
0
4.088.445

442.918
3.197.810
273.671
140.000
0
4.054.399

455.185
2.988.035
250.824
116.786
3.789
3.814.619

185.548
76.174
14.803
44.090
5.194
0
30.140
1.145
-1.795
355.299

51.700
70.000
13.500
2.500
4.800
5.000
25.500
1.000
0
174.000

60.929
99.854
7.014
2.336
3.612
688
28.526
3.250
0
206.209

-99.287
-60.125
-159.412

-85.000
-55.000
-140.000

-53.215
-15.818
-69.033

Personele lasten

4.284.332

4.088.399

3.951.795

Specificatie personele lasten naar samenstelling
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Premies Vf/Pf en Risicofonds
Pensioenlasten
Totaal lonen en salarissen

2.921.715
427.138
269.617
469.975
4.088.445

2.944.399
420.000
270.000
420.000
4.054.399

2.767.956
414.836
264.656
367.171
3.814.619

Overige personele kosten
4.1.2.2.0 Inhuur personeel niet in loondienst
4.1.2.3.0 Scholing en opleiding personeel
4.1.2.3.1 Personeelsbijeenkomsten, overleg, beleid en zorg
4.1.2.3.2 Werving en selectie
4.1.2.3.3 Representatie, bijeenkomsten en consumpties
4.1.2.3.4 Kosten kwaliteit en projecten
4.1.2.3.9 Overige personele kosten
4.1.2.1.11 Dotaties personele voorzieningen
4.1.2.1.12 Onttrekking/vrijval personele voorzieningen

4.1.3.2
4.1.3.3

4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.5

Uitkeringen personeel en vervangers
Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds
Uitkeringen (-/-)

In de pensioenlasten 2019 en 2018 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen.
Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 59,48 FTE's werkzaam (2018: 55,93 FTE's)
Onderverdeeld naar:
Directie
Onderwijzend personeel
Onderwijs ondersteunend personeel

2019
4,13
47,94
7,41
59,48
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2018
4,65
45,40
5,88
55,93
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Realisatie
2019
In €

4.2.0.3
4.2.0.4
4.2.0.5
4.2.0.6
4.2.0.7
4.2.0.10

Investeringen
Investeringen in meubilair
Investeringen in leermiddelen
Investeringen in inventaris en apparatuur
Investeringen in ICT
Investeringen in overige mva
Overboekingsrekening mva naar balans

4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.5

Afschrijvingen
Afschrijvingskosten meubilair
Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur
Afschrijvingskosten ICT
Afschrijvingskosten leermiddelen
Afschrijvingskosten overige mva

4.3.1.0
4.3.3.0
4.3.4.0
4.3.5.0
4.3.6.0
4.3.7.0
4.3.7.1
4.3.7.2
4.3.8.0

Huisvestingslasten
Huur terreinen en gebouwen
Klein onderhoud gebouwen en terreinen
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen en vuilafvoer
Groot onderhoud
Onttrekking voorziening onderhoud
Dotatie voorziening onderhoud
Overige huisvestingslasten

4.4.1.0
4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.3
4.4.1.4
4.4.1.5
4.4.1.6
4.4.1.7
4.4.1.8
4.4.1.9

Administratie, beheer en bestuur
Administratie en advisering door derden
Accountantskosten
Contributie besturenorganisaties
Verzekeringen
Medezeggenschap
Telefonie / Dataverbindingen
Schooladministratie
Contributies scholenorganisaties
Overige schoolgebonden kosten
Overige lasten beheer en administratie

4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.3
4.4.1.4

Uitsplitsing accountantskosten
Honorarium onderzoek jaarrekening
Honorarium andere controleopdrachten
Honorarium fiscale adviezen
Honorarium andere niet-controledienst
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Begroting
2019
In €

Realisatie
2018
In €

36.485
21.206
4.704
9.472
-2.681
-69.186
0

33.000
55.000
1.500
6.500
8.800
-104.800
0

32.503
25.288
3.237
242.366
12.732
-316.126
0

35.944
14.747
68.024
32.426
33.205
184.346

36.039
13.412
68.371
30.584
33.898
182.304

34.194
13.339
75.731
32.285
32.870
188.419

7.840
58.768
54.367
89.370
13.897
64.875
-64.875
122.400
1.774
348.416

12.000
49.250
65.000
95.500
9.500
140.000
-140.000
150.565
5.000
386.815

6.397
58.360
52.980
94.231
10.086
30.030
-30.030
119.004
5.495
346.553

115.306
14.917
8.240
2.262
58
8.367
8.256
7.834
20.370
5.159
190.769

99.000
10.000
8.700
3.000
1.600
9.700
6.300
5.800
10.000
2.500
156.600

106.423
13.068
8.031
2.239
0
9.329
6.703
7.356
4.626
4.728
162.503

14.670
0
247
0
14.917

10.000
0
0
0
10.000

13.068
0
0
0
13.068
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Realisatie
2019
In €

4.4.3.0
4.4.3.1
4.4.2.0
4.4.2.1

Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Onderwijsleerpakket incl. ondw licenties
Reproductiekosten
Kosten en onderhoud meubilair en inventaris
Beheer en kosten ICT incl. adm. licenties

4.4.5.3
4.4.5.4
4.4.5.1

Overige lasten
Kosten van projecten
Activiteiten, werkweken en excursies
Overige schoolkosten

4.4

Overige instellingslasten
Totaal lasten

Begroting
2019
In €

Realisatie
2018
In €

164.256
15.145
5.757
3.217
188.375

177.700
14.150
6.500
9.700
208.050

179.886
10.476
6.681
18.530
215.573

40.765
67.452
4.953
113.170

600
54.000
5.112
59.712

47.898
55.965
5.652
109.515

492.314

424.362

487.591

5.309.408

5.081.880

4.974.358

5.146
25.905

4.996
4.996

13.945
11.855

-84.501

-81.732

-93.573

Financiële baten en lasten

6.1.1

Financiële baten
Rentebaten en dividenden

Resultaat
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(Voorstel) bestemming van het resultaat
Het exploitatieresultaat over het jaar 2019 bedraagt € 84.501 negatief.
Het bestuur stelt voor om het exploitatieresultaat te bestemmen aan de onderstaande reserves.
Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stand

Bestemming

Overige

Stand

31-dec-18

resultaat

mutaties

31-dec-19

€

€

€

€

Stichtingskapitaal

45

0

0

45

Algemene reserve

1.869.596

-40.564

0

1.829.032

Bestemmingsreserves publiek

81.994

-24.187

0

57.807

Bestemmingsreserves privaat

412.585

-19.750

0

392.835

2.364.220

-84.501

0

2.279.719

De reserves zijn in detail als volgt gemuteerd:
Stand

Bestemming

Overige

Stand

31-dec-18

resultaat

mutaties

31-dec-19

€

€

€

€

Stichtingskapitaal

45

0

0

45

Algemene reserve

1.869.596

-40.564

0

1.829.032

Reserve nieuwbouw

58.874

-15.699

0

43.175

Reserve nulmeting

23.120

-8.488

0

14.632

399.434

-19.750

0

379.684

13.151

0

0

13.151

2.364.220

-84.501

0

2.279.719

Algemene reserve private middelen
Bestemmingsreserve private middelen
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Gebeurtenissen na balansdatum
Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan
die van belang zijn voor de beoordeling van de positie van de instelling.
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Overzicht verbonden partijen
Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)
Per 31 december 2019 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen:
Juridische
vorm

Naam
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden

code
activiteiten

Vereniging

4

Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)

Naam

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Eigen
vermogen
31
december
2019
€

Steunfonds PCOV

Stichting

Voorschoten

Verklaring
Exploitatie
art.2:403
saldo 2019 Omzet 2019 BW ja/nee
€

code
activiteiten

Ja

4

€

-

-

-

379.684

19.750-

24.355

-

-

-

379.684

19.750-

24.355
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ja/nee
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WNT-verantwoording 2019
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Per 1 januari 2016 is de maximale beloning afhankelijk van het aantal complexiteitspunten van de organisatie.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten van
toepassing zijnde regelgeving het WNT maximum voor het onderwijs.
Het bezoldigingsmaximum in het boekjaar 2019 is

€ 115.000

Aantal punten

4

Het intern toezichthoudend orgaan heeft in haar vergadering ingestemd met deze WNT norm.
Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen
Gewogen aantal onderwijssoorten
Totaal aantal complexiteitspunten

2
1
1
4

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband
nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15%
en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.
Voor elke hieronder vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post overige

vorderingen.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Duur functievervulling 2019
Deeltijdfactor in fte
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning incl. onkosten
Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel WNT-maximum
Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Motivering indien overschrijding
Gegevens 2018
Functiegegevens
Duur functievervulling 2018
Deeltijdfactor in fte
Dienstbetrekking?
Bezoldiging 2018
Beloning incl. onkosten
Beloning betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2018
Individueel WNT-maximum

I.H. Weijdema
Algemeen directeur
1-jan-19
31-jul-19
1,0
Ja

J.C.R. Jehee-Visser
Algemeen directeur
1-aug-19
31-dec-19
0,6
Ja

51.616
8.742
60.358
66.795

18.398
3.385
21.783
28.923

60.358

21.783

Algemeen directeur
1-jan-18
31-dec-18
1,0
Ja
83.768
13.104
96.872
111.000

0
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Niet van toepassing
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Niet van toepassing
1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Niet van toepassing
Naam topfunctionaris
Pieter Kuijt
Joost Cassee
Robert Liesveld
Renald Buter
Hans Roovers
Jacco van Meggelen

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Niet van toepassing
3. Overige rapportageverplictingen op grond van de WNT
Niet van toepassing
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Enkelvoudige balans na resultaatbestemming per 31 december 2019 PCSV
Activa
Materiële vaste activa
Inventaris en apparatuur
Overige materiële vaste activa

Vorderingen
Debiteuren
Ministerie van OCW
Gemeenten
Overige vorderingen
Overlopende activa

31 december 2019
€
880.360
655.355
260.523
915.878

312.180
5.879
201.545
8.331
8.233
75.801

31 december 2018
€
880.360
723.409
307.629
1.031.038

312.180
3.760
204.968
11.775
16.648
103.647
299.789

Liquide middelen
Banken

1.699.373
1.915.453

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves (publiek)
Bestemmingsreserves (privaat)

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen

1.699.373
1.836.609
1.915.453

1.836.609

3.131.120

3.208.445

31 december 2019
€
1.818.577
1.829.078
57.807
13.151
1.900.036

31 december 2018
€
1.818.577
1.869.642
81.994
13.151
1.964.787

Totaal Activa

Passiva

340.798

585.157
38.350
756.954

585.157
39.000
699.429
795.304

Kortlopende schulden
Crediteuren
Loonheffing en premies
Pensioenpremies
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

488.191
43.832
158.757
52.008
24.271
156.912

Totaal Passiva
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488.191
114.964
146.974
44.047
27.114
172.130
435.780

505.229

3.131.120

3.208.445

Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Enkelvoudige staat van baten en lasten 2019 PCSV
Realisatie
2019
In €

Begroting
2019
In €

Realisatie
2018
In €

Baten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

5.032.818
56.111
110.073

4.893.552
22.000
79.600

4.768.616
16.597
83.717

Totaal Baten

5.199.002

4.995.152

4.868.930

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

4.284.332
184.346
348.416
449.235

4.088.399
182.304
386.815
424.362

3.951.795
188.419
346.553
434.954

Totaal Lasten

5.266.329

5.081.880

4.921.721

-67.327

-86.728

-52.791

Financiële baten

2.576

4.996

2.778

Saldo financiële baten en lasten

2.576

4.996

2.778

-64.751

-81.732

-50.013

Lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Exploitatieresultaat
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Gegevens over de rechtspersoon
Algemene gegevens
Bestuursnummer
Naam instelling
KvK-nummer

40540
Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten
40447015

Adres
Postadres
Telefoon
E-mailadres
Website

Dobbeweg 1, 2254 AG VOORSCHOTEN
Postbus 122, 2250 AC VOORSCHOTEN
(06)53187107
Angele.Jehee@pcsv.nl
www.pcsv.nl

Contactpersoon
Naam
Adres
Telefoon
E-mailadres

Hans van Marwijk
Rooseveltstraat 18, 2321 BM Leiden
071-5166600
info@ohm.nl

BRIN-nummers
11XA Het Kompas
12PG Fortgensschool
12WU Gevers Deynootschool
40540 Bestuursbureau
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Leidse Schouw 2

2408 AE Alphen aan den Rijn
Postbus 352

Aan: het intern toezichthoudend orgaan van Protestants Christelijke Schoolvereniging 2400 AJ Alphen aan den Rijn
Voorschoten

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201 9

T (0172)782130
alphenaandenrijn@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl

KvK n r. 64599892

Ons oordeel

Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening 2019 van Protestants Christelijke
Schoolvereniging Voorschoten te Voorschoten gecontroleerd.
Naar ons oordeel:

geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Protestants Christelijke
Schoolvereniging Voorschoten op 31 december 2019 en van het resultaat over
2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1.
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Van Ree Accountants Is een handelsnaam van Van Ree Accountants West BV.

Op al onze diensten zijn de SRA-Atgemene voorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn onder nummer 40431490 bij ds Kamer van Koophandel te Utrecht.
Op verzoek worden deze kosteloos toegezonden.

WS!!^
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Reikwijdte van de groepscontrole
Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten staat aan het hoofd van een
groep van organisaties. De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de
jaarrekening van Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten.
De groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante onderdelen op grond
van standaard 600. Bij het groepsonderdeel Protestants Christelijke Schoolvereniging
Voorschoten hebben wij zelf controlewerkzaamheden uitgevoerd. Bij andere
onderdelen hebben wij specifieke controlewerkzaamheden uitgevoerd.
Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met
aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte
controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen
om een oordeel te geven over de jaarrekening.
Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatie-bepaling
van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid IQ') Uitvoeringsregeling WNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij geen
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het
ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1 .6a WNT en
artikel 5 lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
het bestuursverslag;
de overige gegevens;
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling Jaarverslaggeving onderwijs
en paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol

OCW 2019 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
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Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, hlet
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling
in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het
enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten
in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.
Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht
op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen
voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten
en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
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jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico's

dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,

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

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor
de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader
hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de
groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de
groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie
of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Alphen aan den Rijn, 14 mei 2020
Van Ree Accountants

Was getekend: drs. J. Bergman RA

Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Ondertekening van de jaarrekening
Hierbij stellen wij de jaarrekening 2019 sluitend met een resultaat van € -84.501 vast.
Leiden,

mei 2020

Algemeen directeur

Hierbij keuren wij de jaarrekening 2019 sluitend met een resultaat van € -84.501 goed.
Leiden,

mei 2020

Voorzitter Raad van Toezicht

Secretaris Raad van Toezicht

Penningmeester Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht
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