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1. Voorwoord

In 2019 hebben we ons concept Eigenwijs Leren verder ontwikkeld en nu ook ingevoerd in leerjaar 

3. Aan alles was te merken dat we al veel kennis en ervaring hadden opgedaan in leerjaar 1 en 2.

De start van schooljaar 2019-2020 verliep dan ook soepeler dan een jaar eerder.

Hoewel we allemaal meer vertrouwd raken met Eigenwijs Leren, is er geen sprake van tevreden 
achterover leunen. We blijven doorontwikkelen. Veel gaat goed, maar knelpunten die we ervaren, 
pakken we ook aan. Dat doen we vanuit de overtuiging dat we onze leerlingen optimaal de kans 

willen geven zich op eigen wijze te ontwikkelen. Daarbij vinden we het heel belangrijk dat ook de 
leerlingen in leerjaar 4 en 5 hun schoolcarrière op Notre Dame op een fijne en goede manier 
kunnen afmaken. 

In dit jaarverslag beschrijven we hoe Eigenwijs Leren echt vorm krijgt binnen onze school en hoe 
we tegelijkertijd de kwaliteit van het onderwijs in leerjaar 4 en 5 recht doen. Dat geldt voor zowel 
de organisatie van ons onderwijs als ons schoolgebouw. We hebben vorig jaar het gebouw 

aangepast aan het onderwijsconcept. We hebben drie nieuwe leergebieden ingericht, een 
gecombineerde voorziening plusplein en time-out gemaakt, een nieuwe teamruimte in gebruik 
genomen en een mooie mediatheek voor leerjaar 4 en 5 ingericht. 

We zijn ook trots op de bouw en de opening van ons nieuwe gebouw voor muziek, dans en drama 
‘Theater de Kleine Dame’ (de oude Ubburch). Het is heerlijk om te zien hoe leerlingen het nieuwe 
theater omarmen en in de spotlights tot bloei komen. 

De omslag die onze school maakt, heeft ook in 2019 veel gevraagd van medewerkers, leerlingen 

en ouders. Het is fijn om te merken met hoeveel inzet, plezier en begrip, verder gewerkt is aan een 
nieuwe school. Daar wil ik iedereen voor bedanken. Het geeft mij alle vertrouwen voor de komende 

jaren. 

Marij van Deutekom 
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2. Notre Dame des Anges

2.1 Profiel 
Notre Dame des Anges is een kleinschalige, lerende gemeenschap, waarin iedereen elkaar kent en 

wil kennen. Ons uitgangspunt is: vertrouwen in de mogelijkheden van onze leerlingen en van 
elkaar. Ons team werkt vanuit enthousiasme en grote betrokkenheid. We gaan uit van ieders eigen 

verantwoordelijkheid en we hebben speciale aandacht voor een veilig sociaal klimaat en een 
heldere structuur. 

Op Notre Dame vind je je eigen weg. Bij ons kun je leren op de manier die bij jou past. Niemand is 

hetzelfde en iedereen leert op een andere manier. Omdat je je eigen keuzes maakt, voel je ook dat 
het leren van jouzelf is. En als je het in het begin nog moeilijk vindt om je weg te vinden of te 
kiezen, dan stippelen we samen met jou de route uit en coachen we je onderweg. 

2.2 Doel en ambitie 
Sinds augustus 2019 hanteren we ook in leerjaar 3 ons onderwijsconcept Eigenwijs Leren. Met het 

onderwijsconcept werken wij aan onze ambitie om leerlingen uit te dagen, keuzevrijheid te geven 
en meer ruimte te bieden voor individueel talent. In augustus 2018 startten we in leerjaar 1 en 2 
met het nieuwe onderwijsconcept. Vanaf 2022 zullen alle leerjaren ‘Eigenwijs Leren’. 

De keuze om ons onderwijs volledig in te richten op ‘Eigenwijs Leren’ maakten we in 2016. Een 
jaar eerder hebben we een schoolbrede analyse gemaakt van ons onderwijsconcept en onze manier 

van werken. Aanleiding was de constatering dat de motivatie van leerlingen gering was. Leerlingen 
werden steeds passiever en leraren gingen steeds harder werken, maar dat leidde niet tot het 
gewenste effect bij de leerlingen. Daar kwam nog bij dat de inspectie ons vroeg meer differentiatie 

in ons onderwijs aan te brengen. 

Een projectgroep ging aan het werk om meerdere scenario’s te verkennen. In het concept van 
Kunskapsskolan - oorspronkelijk ontwikkeld in Zweden – vonden we een invulling van het 

onderwijs wat beter aansluit bij wat onze leerlingen nodig hebben: van onderwijzen naar leren. 
Voor ‘Eigenwijs Leren’, zoals wij ons concept noemen, hebben we de organisatie van ons onderwijs 
(dagindeling, rooster, lessentabel, lokalen) helemaal opnieuw opgezet. En nog belangrijker: alle 

collega's moesten zich voorbereiden op en scholen in de nieuwe werkwijze. Om niet overhaast te 
starten, gebruikten we schooljaar 2017-2018 als voorbereidingsjaar. De scholing en coaching was 

– en is nog steeds - gericht op de individuele professionalisering van leraren, maar vooral ook op
het werken in teams.

We voeren ‘Eigenwijs Leren’ gefaseerd in op onze school. Daarbij blijven we het concept 
doorontwikkelen en leren we steeds weer van de ervaringen die we op doen. Daarnaast blijven we 

onze volle aandacht geven aan alle leerlingen die hun schoolcarrière op Notre Dame gestart zijn 
voor de invoering van het nieuwe systeem. We begeleiden hen tot en met het diploma op de 
manier waarop ze bij ons begonnen zijn. 

2.3 Strategie 
Ervaring van andere vernieuwende scholen leerde ons dat het goed is dat er bij de start van het 
nieuwe concept direct een groot deel van de docenten en het onderwijsondersteunend personeel 

betrokken is. Daarom kozen we ervoor Eigenwijs Leren in augustus 2018 meteen in te voeren in 
leerjaar 1 en 2. Het voordeel is dat de transitieperiode met twee concepten naast elkaar korter is. 
Het betekende wel speciale aandacht voor de leerlingen in leerjaar 2, die immers van concept 

gingen wisselen. Achteraf bleek dit een goede keuze. De invoering van Eigenwijs Leren in de eerste 
twee leerjaren verliep goed. 

Om dezelfde reden overwogen we om in augustus 2019 het Eigenwijs Leren meteen door te 
trekken tot en met leerjaar vier. Leerlingen, ouders en ook leraren gaven echter aan dat dat een te 
grote stap zou zijn voor de leerlingen die al drie jaar bij ons een andere methodiek gewend zijn. 
Bovendien zou er dan minder voorbereidingstijd zijn voor de invoering in de bovenbouw. Het 

Eigenwijs Leren zal vanaf nu dus organisch meegroeien met de leerjaren. 

Extra aandacht voor bovenbouw 

Dat betekent dat we alleen in de schooljaren 2019-2020 en in 2020-2021 nog twee verschillende 
onderwijsconcepten blijven aanbieden. Ieder met verschillende werkwijzen, lessentabellen en 
roosters. Daarbij vinden we het heel belangrijk dat leerlingen in leerjaar 4 en 5 hun schoolcarrière 
op Notre Dame op een fijne en goede manier kunnen afmaken. We zijn met de leerlingen in 
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gesprek gegaan om te kijken wat hen daarbij kon helpen. We begeleiden deze leerlingen optimaal, 
tot en met het eindexamen. In 2019 leidde dat tot de inrichting van een eigen mediatheekruimte 
speciaal voor de leerlingen in de bovenbouw. 

Eigen positie 

Als kleine school met een onafhankelijk bestuur zijn we relatief kwetsbaar en moeten we onze 
continuïteit scherp bewaken. Aan de andere kant is juist onze kleinschaligheid aantrekkelijk voor 
veel leerlingen. Bij ons is iedereen gekend. Met de keuze voor Eigenwijs Leren ontwikkelen we 
bovendien een heel herkenbaar profiel en onderscheidende positie in de regio. We merken dat onze 

manier van leren de toekomst heeft en we zien bijvoorbeeld een aantal basisscholen in Nijmegen- 
Noord die met een vergelijkbaar onderwijsconcept werken. Voor de leerlingen van die scholen 
bieden wij een aantrekkelijk vervolg van hun ontwikkeling. Ook ouders van andere scholen tonen 

belangstelling. Dat uitte zich in de vele aanvragen om informatie en het grote aantal aanmeldingen 
voor schooljaar 2019-2020. Wat ongetwijfeld meespeelt bij de groeiende belangstelling, is dat we 
na een jaar Eigenwijs Leren in jaarlagen 1 en 2 daadwerkelijk kunnen laten zien waar het 

onderwijsconcept voor staat en hoe wij het in ons gebouw vorm geven. 

prognose leerlingenaantallen 

schooljaar 

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

klas 1 104 113 120 119 120 

klas 2 124 111 115 122 120 

klas 3 122 118 109 115 122 

klas 4 122 129 128 116 120 

klas 5 115 112 124 120 115 

VAVO/flex 3 8 6 4 5 

590 591 602 596 602 
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3. Eigenaar zijn

Tijdens de transitie naar Eigenwijs Leren in alle leerjaren willen we alle leerlingen persoonlijk en in 

hun leerbehoeften nog beter leren kennen, stimuleren en een uitstekende leeromgeving bieden. En 

daarnaast hebben we extra aandacht voor de leerlingen die net voor de transitie uitgaan en daar 
mogelijk last van hebben. 

Ons schoolplan hebben we samengevat op een poster; als rode draad die iedereen kent en 
herkent. Te gebruiken als onderliggend kader bij besluitvorming, bij het bespreken van dilemma’s, 
bij het maken van keuzes. Een zichtbare reminder voor ons dagelijkse handelen op school. 

Hieronder geven wij een toelichting bij alle onderdelen van de poster en dus bij het concept van 
Eigenwijs Leren. 

De vier driehoeken onderaan 

De basis is onze visie op leren, met vier 
kernelementen: je bent uniek; je neemt de 

regie; je leert voor het leven; je werkt 
vanuit een groeimindset. Deze 
kernelementen gelden voor leerlingen en 
voor alle medewerkers bij ons op school. 

De kopregel bovenaan 

Het is onze ambitie om in de komende 
jaren Eigenwijs Leren in de hele school in te 
voeren en daarmee een nog betere 

leeromgeving voor leerlingen te creëren. 

Met als hoofddoelen: brede persoonlijke 
ontwikkeling, individueel en in sociaal 
opzicht, en hoge leeropbrengsten. 

De vier driehoeken bovenaan rechts 

Links en rechts in het midden 

Hoe willen we die doelen realiseren? Zowel voor 
leerlingen als voor medewerkers willen we 

aandacht hebben voor het welbevinden. Je 
gelukkig voelen zien we als basis van waaruit 
groei gemakkelijker plaatsvindt. Door te werken 

aan het vergroten van zelfvertrouwen vanuit 
persoonlijke coaching en gerichte feedback. Door 
de ruimte te krijgen om zelf (begeleid) keuzes te 
kunnen maken die aansluiten bij jouw 

leerbehoefte. 

Dit zijn de voorwaarden die de school als noodzakelijk ziet om de doelen te kunnen behalen. Een 
goede organisatie met een gezonde financiële basis; een optimale leeromgeving; uitstekende 
docenten en medewerkers. Overige bouwstenen van kwaliteit die we steeds verder willen 

ontwikkelen: persoonlijke coaching; monitoring en beoordeling voortgang; inzet van ICT; 
welbevinden en passende ondersteuning voor leerlingen; een goed passend communicatie- en 
informatiesysteem; leiderschap op alle niveaus. 

De drie driehoeken bovenaan links 

Degenen die samenwerken om de doelen te realiseren. Leerling, ouders en school. Wij werken en 

denken steeds vanuit die driehoek en betrekken ouders dus structureel bij ons werk. 

Het witte gedeelte in het midden 

De cultuur die we nastreven en van waaruit we werken. Een lerende cultuur. Je werkt vanuit 
vertrouwen, dat geeft vrijheid. Van daaruit neem je verantwoordelijkheid. Daarover leg je 
verantwoording af. Dat leidt tot meer vertrouwen. We doen dat samen, met oog voor de ander, 

waarbij we elkaar kennen en erkennen. 
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4. Ons onderwijs

4.1 Eigenwijs Leren 
Eigenwijs Leren betekent gepersonaliseerd leren. De leerling staat centraal en de school volgt. Het 

onderwijs sluit aan bij wat de leerling nodig heeft en wat de leerling wil bereiken. In dit concept 
leert de leerling doelen te stellen, keuzes te maken en overzicht te houden over de stappen die 

naar het doel leiden. Elke leerling zit in een basisgroep van ongeveer twintig leerlingen en heeft 
een vaste coach. Elke dag begint en eindigt in die basisgroep. De rest van de dag kiest iedere 
leerling zijn eigen pad. 

De coach speelt een centrale rol in de begeleiding van de leerling. Een coach begeleidt plusminus 
vijftien leerlingen. Elke leerling heeft wekelijks een individueel gesprek van vijftien minuten met 
zijn coach. In dat coachgesprek wordt gesproken over de voortgang, de doelen en de planning van 

de leerling. Uiteraard is er ook ruimte om te praten over persoonlijke zaken als de leerling daar 
behoefte aan heeft. 

Voor de leraar betekent 'Eigenwijs Leren' niet meer denken in taken en opdrachten, maar in 

doelen. Het is een heel andere manier van werken. Als je wilt dat leerlingen meer 
verantwoordelijkheid nemen, moet je die verantwoordelijkheid ook durven geven. Niet alles 
invullen of overnemen, maar coachen op de door de leerling gestelde doelen. Onder andere door 
scholing in 'didactisch coachen' bereiden onze leraren zich op deze rol voor. 

4.2 Passend leren 
Wij willen een school zijn waar ruimte is voor iedereen, inclusief leerlingen met mogelijke 
beperkingen of extra ondersteuningsbehoeften. Ons onderwijsconcept is er juist op gericht dat elke 

leerling naar eigen behoefte krijgt wat hij nodig heeft. Dat kan meer uitdagend of meer 
ondersteunend zijn. Wij spreken zelf dan ook niet meer van passend onderwijs, maar van passend 

leren. Gepersonaliseerd en dus op maat. 

In 2019 hebben we een ‘plusplein’ ingericht en dat gecombineerd met onze time-outvoorziening. 

Het plusplein is een aparte ruimte waar leerlingen rustig kunnen werken als ze het open leerplein 
te druk vinden. Onze time-outvoorziening is een overzichtelijke werkplek waar individuele 
leerlingen onder toezicht een tijdje alleen kunnen werken, bijvoorbeeld omdat ze teveel prikkels 
ervaren. Plusplein en time-outvoorziening worden gescheiden door glas. Een vaste begeleider 

houdt iedere dag een oogje in het zeil. 

De nieuwe gecombineerde voorziening plusplein en time-out past binnen de koers van het 

Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o., waarin het passend onderwijs in de scholen 
centraal staat. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen kunnen blijven op de school waar 
ze begonnen zijn. Tenminste, wanneer dat in het belang van de leerling is. Scholen krijgen 
daarvoor meer geld, zodat ze hun eigen professionele keuzes kunnen maken bij het ontwikkelen 

van basisondersteuning. Vanuit die keuzes hebben wij ons plusplein ontwikkeld. 

Voor alle leerlingen die dat nodig hebben, bieden we een vaste structuur voor extra ondersteuning. 

De lijn loopt van de coach naar de afdelingsleider en indien nodig naar het zorgteam. Het zorgteam 
bestaat uit een aantal specialisten en een zorgcoördinator. Als een leerling te maken krijgt met het 

zorgteam, dan zijn de ouders daar altijd bij betrokken. Vanaf de start op onze school tot het 

moment dat de leerling ons verlaat, zijn de ouders betrokken bij wat het kind wel of niet nodig 
heeft. 

4.3 Coaching 
In 2019 hebben we de deskundigheid van onze coaches verder vergroot. Coaching is een 
kernelement binnen het concept Eigenwijs Leren. De coach is gedurende een aantal jaren de spil 
tussen de leerling, de ouders en de school. Elke week praat de coach met de leerling over de 

leerontwikkeling. Ze spreken door wat de leerling afgelopen week gedaan heeft en wat de planning 
is voor komende week. Wat gaat goed, waar stokt het, wat ga je daaraan doen en wat heb je 
daarvoor nodig? Op deze wijze heeft de coach altijd een actueel en overall beeld van hoe het gaat. 

Met de verdere invoering van Eigenwijs Leren wordt de waarde van coachgesprekken binnen onze 
school steeds belangrijker. Van leerlingen vragen wij dat ze hun eigen leerweg zoeken en vinden. 
Waar dat niet lukt, hebben coaches de rol om te sturen. Zij maken hun eigen keuzes in het 

begeleiden van hun leerlingen, binnen bepaalde kaders. Zo hebben we bijvoorbeeld een protocol 
hoe een coachgesprek moet verlopen. Vorig jaar merkten we een grote variëteit in de wijze en 
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mate van sturing van leerlingen door onze coaches, ook binnen een team. Meer afstemming - en 
het vinden van een betere balans tussen eigen verantwoordelijkheid van leerlingen en het bijsturen 
door coaching - heeft dan ook veel aandacht gekregen in alle teams. 
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5. Organisatie van ons onderwijs

5.1 Twee onderwijsconcepten, één gebouw 
Het aanbieden van twee verschillende onderwijsconcepten heeft veel gevolgen voor de organisatie 
van ons onderwijs. Eigenwijs Leren en onze oorspronkelijke onderwijsconcept hebben ieder hun 
eigen werkwijzen, lessentabellen en roosters. Het is belangrijk dat leerlingen, ongeacht de 

onderwijsvorm die ze volgen, alle aandacht krijgen. In schooljaar 2019-2020 ging dat in eerste 
instantie niet goed. Een deel van de leerlingen in de bovenbouw kreeg ongunstige roosters met 
veel tussenuren. Daar waar mogelijk zijn de roosters verbeterd. We merkten ondanks het ongemak 

ook veel begrip van individuele leerlingen en ouders voor de problemen van twee 
onderwijsconcepten in één gebouw. Het maken van lesroosters wordt bemoeilijkt door het verschil 
in lesduur tussen beide concepten, en daarmee de inzetbaarheid van leraren. Omdat in 2020 ook 

leerjaar 4 start met ‘Eigenwijs Leren’ - en dus meer leerlingen het nieuwe concept volgen – zal de 
organisatie van ons onderwijs steeds soepeler verlopen. Het komende schooljaar 2020-2021 zullen 
we extra aandacht blijven geven aan de laatste groep leerlingen in het reguliere concept, tot en 
met hun eindexamen. 

Soepelere start schooljaar 

De start van het tweede schooljaar Eigenwijs Leren verliep aanzienlijk soepeler dan die van het 

jaar daarvoor. We hebben veel geleerd van het eerste jaar. Teams zijn overduidelijk gegroeid in 
hun eigenaarschap en daarmee in zelfvertrouwen, samenwerking en beleving. De ontwikkeling die 
de teams in leerjaren 1 en 2 al doormaakten, zien we nu bij het team dat in leerjaar 3 voor het 
eerst met ons nieuwe onderwijsconcept werkt. Na een aanvankelijke aarzeling zien we nu ook bij 

dit team groei. Zij maken gebruik van de ervaringen die al zijn opgedaan. De komende twee jaar 
zullen ook de teams van leerjaren 4 en 5 overstappen op Eigenwijs Leren. Belangrijk is dat de 

teams genoeg tijd nemen en krijgen om zich goed voor te bereiden op de overgang naar een nieuw 

onderwijsconcept. 

5.2 Teams en secties 
Op Notre Dame werken we met een team van leraren per leerjaar. Dat team bestaat in principe uit 
acht coaches die ieder plusminus vijftien leerlingen begeleiden. De teams zijn verantwoordelijk 
voor het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen van dat leerjaar. 

De rol van de teams binnen de organisatie van ons onderwijs blijft zich ontwikkelen. Door de 
ervaringen die we in 2019 hebben opgedaan, krijgen we een steeds duidelijker beeld welke 
verantwoordelijkheden en mandaten bij de teams horen en welke bij de schoolleiding of 

afdelingsleiders. In eerste instantie gingen we uit van volledig zelfsturende teams. Inmiddels 
denken we dat het komen tot volledige zelforganisatie van teams misschien realistischer en beter is 
dan het streven naar volledige zelfsturing. Komend jaar gaan we samen met de teams verder 

onderzoeken wat ze bij uitstek zelf kunnen doen en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. 

Naast de teams kennen we secties (vakgroepen). De secties zijn verantwoordelijk voor de inhoud 
van het onderwijs dat we aanbieden; de content. Zij bewaken hun vakinhoud, ontwikkelen 

leeractiviteiten, zorgen ervoor dat de leerlingen goede instructies krijgen en beoordelen of 
leerlingen voldoende vorderen in de leerdoelen die ze moeten halen. 

Alle leraren zijn zowel algemeen leraar, vakleraar, coach én teamlid. Als teamlid zien ze het eerst 
wat er gebeurt in het leerjaar. In het team signaleren en bespreken ze ontwikkelingen die bij alle 
leerlingen spelen. Blijven de leerlingen in een bepaald vakgebied allemaal wat achter? Dan kan in 
de sectie besproken worden wat daaraan te doen. Zo is er steeds een wisselwerking tussen team 

en sectie. 

Veranderende rol 

In de bovenbouw zijn mentoren verantwoordelijk voor een klas en leraren voor de les. Binnen 
Eigenwijs Leren in de onderbouw is een team verantwoordelijk voor onderwijs en coaching/ 
begeleiding van leerlingen van een leerjaar. Secties en vakleraren zijn verantwoordelijk voor de 
content van de vakken. Zij beoordelen en ontwikkelen de inhoud en maken het leermateriaal via de 

learning portal op een gestructureerde wijze toegankelijk voor de leerlingen. Daarmee verandert de 
rol van de leraar ingrijpend. De taak van de leraar is breder geworden. Als leraar ben je naast 
vakleraar (expert) en algemeen leraar ook teamlid en coach. 

De transitie vergde ook vorig jaar veel tijd en energie van alle betrokkenen. In een transitie zoals 
deze is extra tijd nodig om te kunnen ontwikkelen en te overleggen. Binnen het bestaande 
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reguliere onderwijs is het al lastig die tijd te vinden. Er zijn geen additionele middelen vanuit de 
overheid beschikbaar, dus het vraagt extra creativiteit om ontwikkel- en overlegtijd mogelijk te 
maken. We hebben het afgelopen jaar de dinsdagmiddag structureel vrijgemaakt voor teams en 

secties. Daardoor is meer ontwikkeltijd voor leraren ontstaan en een structurele mogelijkheid om 

gezamenlijk te overleggen in teams of secties. Doordat in het concept van Eigenwijs Leren de 
onderwijstijd ook in 9 dagdelen kan worden voldaan, konden we de dinsdagmiddag vrijmaken van 

onderwijsactiviteiten voor de leerlingen van leerjaar 1,2 en 3. Voor leerjaar 4 en 5 zijn er nog wel 
lessen op de dinsdagmiddag, waardoor een aantal leraren niet altijd aan overleg kan deelnemen. 
Met de verdere invoering van Eigenwijs Leren in leerjaar 4 en 5 zal dit anders worden. 

5.3 Dagindeling 
Bij Eigenwijs Leren werken we met vaste begin- en eindtijden en een vaste dagstructuur. Elke dag 

begint met 'de dagstart'; een kort overleg tussen de leraren. Zij komen bij elkaar om alle actuele 
zaken door te spreken en eventuele knelpunten op te lossen. 

Voor de leerlingen begint elke dag met een basisgroep (geel in het onderstaande schema) waarin 
zij met hun coach de dag doorspreken: wat ga ik doen? Kan ik vooruit? Elke dag sluit ook af met 
een korte basisgroep: is er wat blijven liggen? Ben ik klaar voor morgen? En daartussen zijn er drie 
blokken van 1,5 uur waarin leerlingen - onder bepaalde voorwaarden - zelf kiezen wat ze gaan 

doen. 

De leerling heeft daarbij drie opties: 

1. Instructie (aanbodgestuurd en groepsgewijs)

De vakleraar geeft aan een groep instructie over en toelichting bij een specifiek vakonderdeel of
vraagstuk.
2. Workshop (vraaggestuurd en individueel)

De leerling heeft behoefte aan individuele extra ondersteuning of verdieping en voegt zich bij een
workshop van de betreffende vakleraar.
3) Leerplein

Een open setting waarin leerlingen zelfstandig of in groepjes kunnen werken en waar
leerpleincoördinatoren en leraren aanwezig zijn om te helpen of te ondersteunen.

Coaches en basisgroepen 

Niet alle coaches zijn vijf dagen per week aanwezig op school. Dat betekent dat een leerling niet 

iedere ochtend of middag zijn of haar persoonlijke coach heeft als begeleider in de basisgroep. 
In de loop van het eerste jaar bleek een grotere overlap van coaches met coachleerlingen in de 
basisgroepen veel meerwaarde te hebben. Bij het maken van het rooster is geprobeerd dit vaker te 

realiseren met positief resultaat. 

Meer sturing 

Bij hun planning moeten de leerlingen zich houden aan bepaalde regels. Zo moeten ze bijvoorbeeld 
voor elk vak minstens één instructie per week volgen. Ook wordt van ze verwacht dat ze 
workshops volgen. Aanvankelijk gaven de coaches hun leerlingen veel vrijheid bij hun eigen 

planning. Dat is ook het principe van Eigenwijs Leren. Leerlingen kozen echter minder vaak voor 
workshops dan vooraf was verwacht. Deels kwam dat, omdat niet altijd duidelijk bleek te zijn wat 
er te halen viel in een workshop. Door meer duidelijkheid te geven aan leerlingen waar ze voor 
konden kiezen, werd vaker gericht gekozen voor workshops. Leerlingen zijn nu ook verplicht om 

per week een minimum aantal workshops in te plannen. In leerjaar 1 hebben de coaches op grond 
van de ervaring in het eerste jaar van Eigenwijs Leren langer sturing gegeven op aanwezigheid en 
bedoeling bij workshops, instructies en leerplein. Hierdoor weten leerlingen beter wat er van hen 

verwacht wordt en wat zij kunnen verwachten op het moment dat ze meer eigen keuzes mogen 
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maken. Coaches zoeken daarbij steeds de balans tussen meer en minder sturing, al naar gelang de 
behoefte van de leerling. 

Leerplein 

Het toezicht en de ondersteuning van leerlingen op het leerplein hebben we vorig jaar versterkt 
door het aanstellen van twee vaste leerjaarcoördinatoren. Het is een nieuwe functie binnen onze 

school. Voorheen wisselden leraren elkaar af op het leerplein. We zijn tot het inzicht gekomen dat 
het beter is voor leerlingen als er gedurende de dag op het leerplein altijd een vast persoon is. 
Iemand die kan zorgen voor continuïteit, helderheid en consequent naleven van afspraken. 

Leerpleincoördinatoren die leerlingen kennen en die altijd aanspreekbaar zijn, waardoor ook 
gemakkelijk een band ontstaat. De komst van de leerpleincoördinatoren en duidelijke afspraken 
vanuit de teams hebben gezorgd voor meer continuïteit en een betere werksfeer op het leerplein. 

Niks is te gek! 

Om voor leraren structureel de mogelijkheid voor ontwikkel- en overlegtijd te creëren, zijn er op 
dinsdagmiddag geen onderwijsactiviteiten op school gepland. Leerlingen in de leerjaren 1, 2 en 3 

hebben dan ‘Niks is te gek!’. Ze kunnen zich inschrijven voor workshops en (educatieve) 
activiteiten binnen en buiten school. Bijvoorbeeld een bezoek aan Muzieum, het circus, of een 
activiteit als zelf een film maken in filmhuis Lux, een programma in het Junior Technovium, een 

escaperoom of zelf koken. Deelname aan ‘Niks is te gek!’ is deels facultatief en deels verplicht. De 
leerlingen vinden het erg leuk om te doen. Bijzondere activiteiten worden vaker per jaar 
aangeboden, zodat alle leerlingen een keer kunnen deelnemen. In het concept van Eigenwijs Leren 

voldoen we ook zonder de dinsdagmiddag altijd aan de minimale onderwijstijd en leerlingen 
hebben nooit meer een tussenuur. 
Op de dinsdagmiddagen is er ook ruimte voor leerlingen die achterstand hebben opgelopen om te 

werken aan herstelopdrachten onder begeleiding van studenten van Klassestudent of 

Bijlesnetwerk. 

Werkdruk 

Leraren raken door Eigenwijs Leren meer gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerklimaat en de 
vorderingen en de coaching van de leerlingen. Ze krijgen ook meer inzicht in algemene zaken zoals 
het rooster, ziektevervanging en taakverdeling. Door de nieuwe verantwoordelijkheden en de 
transitie naar het nieuwe onderwijsconcept waarbij veel moet worden ontwikkeld, is de ervaren en 

werkelijke werkdruk vaak hoog. Ook het afgelopen jaar. De werkdruk en oorzaak verschilt per 
team en per individu. In leerjaar 3 werd voor het eerst gewerkt met het concept van Eigenwijs 
Leren. Veel zaken werden geïmplementeerd en in de loop van het jaar bijgesteld. Dat zorgde soms 

ook voor onzekerheid. Teams in de leerjaren 1 en 2 konden duidelijk profiteren van de ervaring in 
het jaar daarvoor. 

Een van de oorzaken van werkdruk bleek in het eerste jaar van invoering de opvang van leerlingen 
bij ziekte of afwezigheid van collega’s. Een team voelde zich verantwoordelijk voor een compleet 
ingevuld dagrooster van de leerlingen en nam veel vervangingen op zich. Bij afwezigheid van een 
leraar sprak het team onderling af wie - naast het eigen rooster - kon invallen. Dat kostte aan het 

begin van de dag niet alleen veel organisatietijd, het zorgde ook voor een hoge belasting voor 
leraren. We hebben daarom die verantwoordelijkheid bij het team weggehaald en vervanging van 
leraren grotendeels centraal geregeld. Leerpleincoördinatoren en studenten van Klassestudent zijn 

er dagelijks om de eerste opvang te regelen en teams te ondersteunen. De vervangingsuren van 

leraren bovenop de eigen aanstelling zijn gecompenseerd aan het einde van het schooljaar. 

Eigenwijze dagen 

We hebben ‘Eigenwijze dagen’ vast onderdeel gemaakt van ons onderwijsconcept. Vier keer per 
jaar houden we een aantal dagen vrij en zijn er geen lessen. Leerlingen krijgen in die dagen de 

kans om presentaties en missies af te ronden, bij te werken, of juist vooruit te werken. Het 
dagelijks aanbod wordt van tevoren bekendgemaakt, zodat de leerlingen goed kunnen nadenken 
over hun eigen invulling. Wat ze gaan doen, bespreken ze met hun coach tijdens het voorafgaande 

coachgesprek. 

Voortgangsmeting 

In 2019 hebben we een eigen instrument ontwikkeld en verfijnd waarmee we systematisch de 
voortgang van onze leerlingen vastleggen. De voortgangsmeting geeft met kleuren overzichtelijk 
weer hoe een leerling per vak ervoor staat. We gebruiken de voortgangsmeting en de gegevens uit 
de learning portal in de gesprekken tussen leerling en coach en in de driehoeksgesprekken met 

ouders. Ouders zien al in de portal de feedback van leraren op het werk van de leerlingen. Met de 
voortgangsmeting komen we tegemoet aan de wens van ouders om ook tussentijds op de hoogte 
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te worden gebracht van de ontwikkeling van hun kind. Het verschil met een cijferrapport is de 
flexibiliteit van de voortgangsmeting. Aangegeven wordt welke lesstof is aangeboden en waar de 
leerling staat. Zo weten leerling, ouders, leraar en team of een leerling voor- of achterloopt, en 

eventueel welke lesstof onvoldoende wordt beheerst. Onze voortgangsmeting is meer dan een 

leerlingvolgsysteem. Het geeft ons ook managementinformatie. Zo kunnen we per leerling, per 
coach, per vakgebied en per leerjaar zien als er verschillen ontstaan in de voortgang van 

leerlingen. Die informatie kan dienen als input voor evaluatie en reflectie voor teams en leiding. 

Herstelprogramma 

Voor de groep leerlingen in leerjaar 3 met een leerachterstand zijn we gestart met een 
‘herstelprogramma’. Op dinsdagmiddag krijgen zij hulp en begeleiding om de leerstof alsnog te 
begrijpen en achterstanden weg te werken. Om in de toekomst dergelijke achterstanden te 
voorkomen, hebben we een bandbreedte afgesproken waarbinnen de leerlingen per vakgebied bij 

zijn, of achter- of voorlopen. Wanneer sprake is van achterstand buiten de bandbreedte, dient 
herstel te volgen. 
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6. Terugblik op 2019

Waardering van de onderwijsinspectie 

In de periode oktober en november 2019 heeft de onderwijsinspectie onze school onderzocht. Eens 

in de vier jaar bezoekt de onderwijsinspectie iedere school in Nederland. Onderzocht wordt of het 
bestuur op zijn school zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is 

om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. 

We zijn allereerst trots op het oordeel van de inspectie over onze school. Op de drie onderdelen 
kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur, en verantwoording en dialoog zijn de oordelen respectievelijk 

voldoende, goed en voldoende. Als team hebben we de afgelopen jaren goed voorbereid en 
zorgvuldig gewerkt aan het realiseren van een nieuw onderwijsconcept. De inspectie herkent de 
kwaliteit van ons onderwijs in het oude en het nieuwe concept. De hoge waardering voor de 

kwaliteitscultuur past bij de doelen die we wilden bereiken: hoogwaardig eigentijds onderwijs en 
een professionele organisatie. 

Wij hebben vanuit school, bestuur en directie veel tijd en intensief aandacht besteed aan het 
onderzoek en de opvolging van aanwijzingen en aanbevelingen die eruit voortkwamen. Zo hebben 
we enkele zaken meteen en nog voor vaststelling van het inspectierapport aangepast. Dat betreft 
onder meer het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en examenreglement. Dankzij de grote 

inspanning van alle docenten en medewerkers is het gelukt om deze nog voor de kerstvakantie aan 
te passen, opnieuw vast te stellen en te communiceren naar ouders en leerlingen. Door de 
aanpassingen zijn de PTA’s transparanter en beter te begrijpen voor leerlingen en ouders. Het 

examenreglement voldoet nu aan alle eisen, is goed leesbaar en logisch opgesteld. Ook de overige 
opmerkingen uit de rapportage hebben we opgepakt of meteen toegepast in onze werkwijze. 

Erasmus+ 

Leerlingen, leraren en medewerkers hebben ook in 2019 deelgenomen aan Erasmus+. In het kader 
van internationalisering hebben we deelgenomen aan het project Refugees Matter. Wij vinden 

internationaal contact belangrijk, omdat dit de leerling helpt om zijn of haar grenzen letterlijk en 
figuurlijk te verleggen. Een uitwisseling is een veilige en fijne manier om een kijkje te nemen in het 
leven van iemand met een andere cultuur, en is een goede kennismaking met het ‘in het 
buitenland zijn’. Vorig jaar zijn er reizen geweest naar Litouwen en Turkije. Ook zijn wij in april 

gastschool geweest voor schoolleiders uit Litouwen, Italië, Spanje en Turkije. 

Euregio Realschule 

Vorig jaar hebben we de samenwerking met de Euregio Realschule verder inhoud gegeven. Een 
docent drama en een ICT-medewerker zijn gedetacheerd en werken nu deels in Kranenburg. 
Daarmee werken we nu ook op personeelsgebied met elkaar samen. Sinds 2015 onderhouden we 

een relatie met de Euregio Realschule in Kranenburg. Er worden concrete projecten uitgevoerd met 
leerlingen van beide scholen. We bezoeken elkaar wederzijds en werken ook bestuurlijk samen. 

Malawi 

Leerlingen, docenten en medewerkers hebben vorig jaar voorbereidingen getroffen voor een 
bezoek aan onze partnerschool in Malawi. Nadat in 2018 onze medewerkers de school bezochten 

om de nieuwe samenwerking te bevestigen, zou het nu de beurt zijn aan leerlingen om daar te 

gaan kijken. Via verschillende acties, waaronder een grote kerstactie, is geld ingezameld. Er zijn 
elke maand voorbereidende bijeenkomsten gehouden en ook zijn er ouderbijeenkomsten geweest. 

De reis stond gepland voor maart 2020, maar kon door de coronacrisis helaas geen doorgang 
vinden. 
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6.1 Resultaten 

Doorstroomcijfers: percentage bevorderden en geslaagden 

leerjaar 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

1 99 98 99 99 100 

2 92 97 97 97 98 

3 90 94 91 93 95 

4 80 84 88 87 87 
5 83 87 90 88 89 

6.2 Toetsing en examinering 
In 2019 hebben we uitgebreid stilgestaan bij de kwaliteit van de schoolexaminering. Mede naar 
aanleiding van adviezen en verbeterpunten die voortkwamen uit het vierjaarlijkse inspectiebezoek 
dat in oktober en november plaatsvond. Concreet heeft dat in goede samenwerking met alle 

leraren van de bovenbouw geleid tot het opstellen van een geheel nieuw PTA (programma voor 
toetsing en afsluiting) en een aantal aanpassingen van het Examenreglement. Een van de 
aanpassingen betrof de samenstelling en werkwijze van de Examencommissie. 

Door de genoemde aanpassing van het PTA is het programma transparanter en beter te begrijpen 

voor leerlingen en ouders. Het examenreglement is nu logischer en goed leesbaar. Voor de 
komende jaren zullen we bij de implementatie van Eigenwijs Leren in de bovenbouw expliciet 

aandacht besteden aan het maken van een helder en passend PTA. Opnieuw samen met de leraren 
en in goed overleg met de (P)MR. 
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7. Onze organisatie

7.1 Governance 
Het bevoegd gezag van onze school wordt gevormd door het bestuur van de Sint 

Augustinusstichting. De schoolleiding bestaat uit twee personen: de directeur en een adjunct- 
directeur. De uitvoerende bestuurlijke verantwoordelijkheid is belegd bij de directeur en het 

bestuur vervult de toezichthoudende functie. De huidige werkwijze en verantwoordelijkheden zijn 
zorgvuldig beschreven in de statuten van de stichting en het bestuur bezint zich in overleg met de 
schoolleiding regelmatig op het eigen functioneren. Het bestuur onderschrijft de door de VO-raad 
nieuw opgestelde Code Goed bestuur en handelt daarnaar. 

Het komende jaar gaan we ons huidige bestuursmodel omzetten naar een raad-van-toezicht- 
model. Daarmee formaliseren we dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie 

belegd is bij de directeur-bestuurder en brengen we een duidelijker scheiding aan tussen bestuur 
en toezicht. De directeur-bestuurder ontwikkelt beleid en voert het uit; de raad van toezicht keurt 
het beleid goed en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. 

Om deze ontwikkeling in gang te zetten, heeft het bestuur van de Sint Augustinusstichting in 2019 
het document 'Visie op toezicht Notre Dame' opgesteld. In de loop van 2020 worden de benodigde 
stappen gezet om de nieuwe structuur in te kunnen voeren. Ook zullen twee nieuwe leden worden 

geworven voor de toekomstige Raad van Toezicht in verband met het verstrijken van de 
zittingstermijnen van twee huidige leden. Daarnaast zal de nieuwe Raad van Toezicht worden 
uitgebreid met een lid. In verband met de continuïteit zullen de huidige bestuursleden gefaseerd 

terugtreden. 

7.1.1 Bestuur en toezicht 
Het bestuur van St. Augustinus Stichting bestond begin 2019 uit vijf personen: 

Dhr. E.R.J. (Erik) van Aalzum (voorzitter) 

Mevr. S.M.E. (Sylvie) Deenen (penningmeester) 
Dhr. V.N. (Vincent) van Waterschoot (lid) 
Mevr. E.C.H. (Bettina) Willemsen (lid) 

Mevr. F.P. (Femke) Geijsel (lid) 

Mevrouw Willemsen is in februari 2019 uitgetreden. Voor de rest van het jaar bestond het bestuur 

uit de overige vier leden. 

Het bestuur als toezichthoudend orgaan is in 2019 vijf maal bijeen geweest in een formele 
vergadering waarvan verslag is gelegd. Het bestuur heeft daarnaast twee informele inhoudelijke 

bijeenkomsten gehad met de schoolleiding. Daarin is onder meer gesproken over de functionele en 
organieke scheiding van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen bestuur en toezicht. 

Het bestuur stelt de financiële kaders vast en vraagt de schoolleiding regelmatig om zich te 
verantwoorden over het gevoerde beleid en de resultaten. De resultaten worden steeds afgezet 

tegen van tevoren vastgestelde doelen. Bestuur en schoolleiding bespreken ook eventuele 
toekomstige risico’s of knelpunten en de te nemen maatregelen die dan nodig of wenselijk zijn. 
Naast het financiële kader, staat ook de ontwikkeling van Notre Dame als lerende organisatie 

gericht op de meest optimale ontwikkeling van leerlingen regelmatig op de agenda van het 
bestuur. 

In 2019 heeft het bestuur van de St. Augustinus Stichting de volgende besluiten genomen: 

- In schooljaar 2019-2020 wordt het concept Eigenwijs Leren ook in het derde leerjaar
ingevoerd.

- In 2020 zal een nieuwe risicoanalyse worden uitgevoerd.

- De heer David van der Velde van Accountantskantoor RA12 na een procedure te benoemen
als nieuwe accountant.

- In te stemmen met het Schoolplan 2019-2022.

- Het document ‘Visie op Toezicht Notre Dame’ vast te stellen. Naar aanleiding van de
zelfevaluatie is een structuur in wording om vanuit gezamenlijk overleg te komen tot een
nieuw toezichtkader.

- Goedkeuring jaarrekening 2018.

- Goedkeuring begroting 2020.
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7.1.2 Horizontale verantwoording 
Notre Dame heeft een medezeggenschapsraad (MR) met een ruime vertegenwoordiging van 

personeel, leerlingen en ouders. De schoolleiding informeert de MR vroegtijdig over alle relevante 
ontwikkelingen en beleidsvoornemens. Ook onderwerpen die geen besluiten vergen, maar 

belangrijk zijn voor de organisatie, worden in de MR constructief en positief met elkaar besproken. 

Leerlingen worden voor iedere bijeenkomst apart geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld 
vragen te stellen en mee te praten. Voorafgaand aan vergaderingen van de gehele 
medezeggenschapsraad worden relevante voorgenomen besluiten en thema’s besproken met de 
PMR (personeelsgeleding van de MR), zodat medewerkers in een vroeg stadium mee kunnen 

denken en inbreng hebben. 

Daarnaast heeft de school ongeveer zes keer per jaar overleg met de ouderraad. De ouderraad 

bestaat uit een relatief grote groep ouders uit alle jaarlagen (ongeveer zestien leden). Zij 
bespreken alle zaken die zij relevant achten, geven gevraagd en ongevraagd advies en denken 
mee met de school in belangrijke ontwikkelingen. De thema-avonden die de ouderraad jaarlijks 

organiseert voor ouders, leerlingen en medewerkers, worden steeds druk bezocht. 

Via de site van Vensters voor Verantwoording kunnen alle geïnteresseerden (ouders, leerlingen, 
collega's, maar ook bijvoorbeeld aanstaande ouders, andere onderwijsinstellingen en overheden) 

alle cijfermatige gegevens over de school inzien. 

Via klankbordbijeenkomsten vragen we aan ouders, leerlingen en eigen medewerkers om feedback 

op nieuwe voornemens en beleid. Ook houden we tevens specifiek leerlingpanels om hun mening 
te horen. Deze klankbordbijeenkomsten en panels geven telkens waardevolle informatie over de 
voornaamste zorgpunten van ouders en leerlingen, maar ook tips op grond van hun ervaring in de 

praktijk. Zo horen we soms dat we op bepaalde gebieden beter moeten uitleggen en 
verantwoorden wat we gedaan hebben en waarom. 

In 2019 hebben we in het kader van horizontale verantwoording ook een bijeenkomst gehad met 

buurtbewoners van de school. De bouw van de Kleine Dame, waar buurtgenoten ook gebruik van 
mogen maken, werd positief ontvangen. 

7.1.3 Klachten 
Klachten van ouders of leerlingen worden zorgvuldig behandeld. We streven ernaar om eventuele 
klachten snel te bespreken en in goed overleg tot een oplossing te komen. Notre Dame heeft twee 
interne vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon. Daarnaast is de school 

aangesloten bij een bovenschoolse regionale klachtencommissie en de Beroepscommissie voor 
Examens. In 2019 is geen enkele officiële klacht binnengekomen bij de vertrouwenspersonen of de 
klachtencommissie. 

7.2 Strategisch HRM 
Ons HRM-beleid is volledig in overeenstemming met onze doelstellingen en strategie. De docenten 

en overige medewerkers vormen de grootste bepalende factor in de leeromgeving van de 
leerlingen. Dat betekent dat wij onze collega's de ruimte willen geven om eigenaar te zijn, te 
professionaliseren en om gelukkig te zijn. Vanuit een groeimindset stimuleren we onze collega's om 

te onderzoeken en te leren en om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een pedagogisch en 

didactisch klimaat dat leerlingen ruimte biedt voor hun ontwikkeling. 

Ook in 2019 hebben we daarom veel aandacht besteed aan personeelsbeleid en aan 
professionalisering. Het personeelsbeleid is volkomen afgestemd op en geïntegreerd met het 
onderwijskundig beleid. We voeren continu het gesprek met elkaar over wat er nodig is in de 
ontwikkeling van het personeel om de onderwijskundige doelstellingen te kunnen realiseren. Dat 

geldt voor iedereen, voor de teams, voor het onderwijsondersteunend personeel en voor de 
schoolleiding. In 2018 werd tijdens het themabezoek van de inspectie dat specifiek gericht was op 
HRM ook geconstateerd dat personeelsbeleid en onderwijskundig beleid volkomen geïntegreerd 

zijn op Notre Dame. 
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Formatierealisatie en planning 

Reguliere personele 

formatie in fte (exclusief 
vervangingen) 

schooljaar 

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

SL vast 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

OP vast 29,8 30,1 29,9 28,7 29,0 

OOP vast 9,5 10,3 11,2 10,9 11,0 

OP tijdelijk 2,5 2,0 1,4 2,2 2,0 

OOP tijdelijk 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 

totaal 44,0 44,4 45,0 43,8 44,0 

functiemix per 01 08 2019 

(OP formatie exclusief aanstellingen afdelingsleiders) 

OP LB LC LD totaal 

formatie in fte 7,0 14,8 6,9 28,7 

formatie in % 24,4 51,6 24 100 

streefcijfers in % 38,2 23,5 38,3 100 

7.3 Huisvesting 
Ons schoolgebouw en de prachtige natuur eromheen dragen bij aan een prettige leef- en 
leeromgeving. Ook in 2019 hebben we veel aandacht besteed aan het onderhoud van die omgeving 
en de verantwoordelijkheid van leerlingen hierin. 

Het Openluchtlokaal hebben we moeten afbreken. De locatie lag er al enkele jaren niet meer fraai 
bij en vroeg ook veel extra aandacht in verband met het risico op vandalisme. Buurtbewoners 

maakten zich daarover begrijpelijk zorgen. Een levensvatbaar plan met structurele aanpassingen is 
niet mogelijk gebleken. 

Externe partijen mogen gebruik maken van ruimtes binnen de school wanneer hun activiteiten 

passen bij de doelstellingen van de school en een educatieve meerwaarde opleveren voor de 
leerlingen en/of het personeel. Het gaat bijvoorbeeld om repetities van koren, bijeenkomsten van 
natuurgroepen, gemeentelijke bijeenkomsten voor jongeren of ouderen en politieke bijeenkomsten. 

Het zijn vooral groepen uit de buurt en de regio die op deze manier gebruik maken van onze 
school. 
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8. Financieel jaarverslag

8.1 Staat van baten en lasten 
Voor 2019 was een tekort begroot van € 24.535 negatief. 

Twee zaken hebben geleid tot een bijgestelde verwachting van het resultaat. 

In januari 2019 bleek dat de personele bekostiging onjuist was berekend. Dat leidde tot een forse 
bijstelling in de prognose. 
Daarnaast werden op grond van voortschrijdend inzicht in de loop van het jaar over benodigde 

inzet van formatie aanvullende afspraken gemaakt. Dit had betrekking op benodigde extra formatie 
vanwege de onderwijsinnovatie en het niet door laten gaan van de voorgenomen vermindering van 
de inzet van afdelingsleiders. 
Twee bovengenoemde zaken leidden tot een bijgestelde eindprognose van € 145.866 negatief. 

Het gerealiseerde eindresultaat bedroeg voor 2019 € 171.756 negatief. 
Op advies van de accountant is vervolgens in de verwerking van de post licenties leermiddelen van 
Kunskapsskolan besloten over te gaan tot de systematiek van 5/12 en 7/12, dus toerekening naar 

perioden, in plaats van verrekening in een kalenderjaar. Deze schuif leidt tot een bijgesteld 
positiever resultaat van € 50.000 over 2019. Uiteindelijk gerealiseerd resultaat is daarmee voor 
2019 € 119.413 negatief. 

De belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie zijn: 

a. Rijksbijdragen hoger dan begroot (totaal € 56.000) o.a. door een eenmalige uitkering

vanuit OCW in december (€ 91.000), niet begrote Rijksbijdragen voor de Lenteschool (€

49.000), hogere baten Prestatiebox (€ 11.000) en hogere bijdragen vanuit het

Samenwerkingsverband (€ 30.000). Hier stond een lagere uitkering Personele bekostiging

tegenover (€ 120.000); dit als gevolg van de genoemde fout in de begroting.

b. Overige baten hoger (totaal € 28.000) met name door hogere opbrengsten uit detachering.

c. Personele lasten hoger dan begroot (€ 118.000) o.a. door meer salarislasten (€ 141.000)

en hogere lasten voor inhuur van extern personeel (€ 52.000). Dit m.n. veroorzaakt

wegens uitval teamleiders en daaropvolgende vervanging en het voorlopig niet krimpen

van de formatie. Daarnaast een hogere toename van de personele voorzieningen

(€ 32.000) mede als gevolg van de vorming van een Voorziening voor eigen risico WW.

Daar tegenover staan lagere professionaliseringslasten (€ 42.000) en lagere overige

personele lasten en onvoorzien dan begroot (€ 75.000).

d. Afschrijvingen lager dan begroot (€ 8.000) door latere ingebruikname en minder

investeringen.

e. Huisvestingslasten hoger dan begroot (€ 31.000) o.a. door eenmalige uitgaven

tuinonderhoud en aanpassingen binnenruimten.

f. Overige instellingslasten hoger dan begroot (€ 39.000) o.a. wegens niet begrote uitgaven

voor de Lenteschool (€ 41.000); hier staan niet begrote baten tegenover. Daarnaast

hogere uitgaven wegens niet begroot schoolfeest en hogere overige lasten (samen

€ 30.000). Daartegenover lagere lasten licenties KKS wegens toerekening naar perioden.
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Een en ander resulteert in onderstaande Staat van Baten en Lasten: 

Staat van baten en lasten 2019 

Jaarrekening Begroting 

2019 

Jaarrekenin 

g 

2019 2018 

Baten 

3.1 (Rijks)bijdragen OCenW 

€ 

4.672.602 

€ 

4.749.925 

€ 

4.805.957 

3.2 Overige overheidsbijdrag 13.974 12.600 13.462 

3.5 Overige baten 194.517 183.492 211.551 

Baten 4.881.093 4.946.017 5.030.970 

Lasten 

4.1 Personele lasten 3.800.769 3.937.272 4.055.195 

4.2 Afschrijvingen 125.527 120.631 112.215 

4.3 Huisvestingslasten 260.060 252.750 283.716 

4.4 Overige instellingslasten 810.291 658.900 697.321 

Lasten 4.996.647 4.969.553 5.148.447 

Saldo baten en lasten -115.554 -23.536 -117.477

Financiele baten en lasten 

5.1 Rente baten - 

5.5 Rente lasten 2.070 1.000 1.936 

Financiele baten en lasten -2.070 -1.000 -1.936

Resultaat -117.624 -24.536 -119.413

Overige toelichting 

Bij einde dienstbetrekking betaalt Notre Dame geen andere vergoedingen dan die welke op grond 

van Wet- en regelgeving verplicht zijn. 
Prestatiebox. Sinds 2014 zijn er extra middelen beschikbaar om de ambities uit het sectorakkoord 
VO te bekostigen. Onder deze ambities o.a. het zorgdragen voor ‘Uitdagend onderwijs voor elke 

leerling’, ‘Eigentijdse voorzieningen’, een ‘Brede vorming voor alle leerlingen’, ‘Scholen als lerende 
organisatie’ en ‘Toekomstbestendig organiseren’. De middelen vanuit de Prestatiebox (€ 199.000) 

zijn in 2019 volledig besteed aan personele inzet en scholing ten behoeve van de transformatie 

naar Eigenwijs Leren. 
Passend Onderwijs. Op basis van het binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs SWVO 
2506 Nijmegen vastgestelde ondersteuningsplan zijn een aantal zorgtaken overgeheveld naar het 
schoolbestuur. Voor reguliere zorgtaken is vanuit het samenwerkingsverband een bedrag van 

€ 83.300 ontvangen. Daarnaast is in 2019 een innovatiesubsidie van € 30.700 vrijgevallen. Deze 
middelen zijn volledig voor extra ondersteuning ingezet waaronder faalangstreductie- en 
examenvreestrainingen, bezetting van time-out, inzet orthopedagoog, inzet middelen t.b.v. 

individuele leerlingen, inzet coaches en zorgteam. 

8.2 Balanspositie per 31 december 2019 
Onderstaand zijn de financiële kengetallen en een verkorte balans per 31 december 2019 
weergegeven. De financiële positie op balansdatum is hieronder aan de hand van de financiële 
kengetallen toegelicht. 
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Overzicht financiële kengetallen 2018 2019 Eigen 

norm 

Norm 

Inspectie 

Vo landelijk 

2018 

Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 71,9% 71,0% min. 30% 62,0% 

Rentabiliteit -2,4% -2,4%

3 jaar neg. / 2 

jaar > 

5%neg./1 jaar 

>10%neg.

1,0% 

Huisvestingsratio (% van de lasten) 5,7% 6,2% max.10% 

Liquiditeit (current ratio) 2,31 1,74 < 0,75 1,89 

Weerstandsvermogen 27,5% 24,3% min. 5% 23,30% 

Netto Werkkapitaal € 926.458 € 534.705 € 700.000 

Bron VO landelijk 2018: DUO Gegevensboeken VO 2014-2018 

Begripsomschrijving: 

Solvabiliteit : eigen vermogen + voorzieningen/totaal vermogen 

Liquiditeit : vlottende activa/kortlopende schulden 
Weerstandsvermogen : eigen vermogen/totale baten 
Rentabiliteit : saldo baten en lasten/totale baten 

Huisvestingsratio : huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen/totale lasten 
Netto Werkkapitaal : vlottende activa minus kortlopende schulden 

Balans per 31 december 2019 

31-12-2018

€

31-12-2019

€

Vaste activa 

Gebouwen en terreinen 642.264 1.045.284 

Inventaris en apparatuur 240.868 192.991 

Financiële vaste activa - - 

Vlottende activa 

Vorderingen 288.929 158.373 

Liquide middelen 1.344.599 1.101.356 

Totaal Activa 2.516.660 2.498.004 

Passiva 

Algemene reserve 1.249.379 1.143.974 

Bestemmingsreserve 91.232 77.224 

Voorzieningen 468.979 551.783 

Kortlopende schulden 707.070 725.023 

Totaal Passiva 2.516.660 2.498.004 

Toelichting vaste activa: 

a) Bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 is De Kleine Dame in gebruik genomen. De

totale investering bedraagt € 546.000, duidelijk meer dan in eerste instantie begroot (€

454.000) voor een belangrijk deel te verklaren door hogere sloopkosten wegens

aangetroffen asbest en meerwerk voor de bestrating rondom het gebouw. Door de
investering in De Kleine Dame is de totale boekwaarde van de post Gebouwen en terreinen

in 2019 gestegen van € 642.000 naar afgerond € 1.045.000.
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b) Daarnaast zijn in 2019 voor een bedrag van afgerond € 18.000 aanpassingen gedaan in het

hoofdgebouw, noodzakelijk vanwege Eigenwijs Leren. Op basis van het vastgestelde

budget van € 590.000 voor nieuwbouw Kleine Dame en interne verbouwing tezamen is

voor interne verbouwing in 2020 nog maximaal € 26.000 beschikbaar.

c) De overgang naar Eigenwijs Leren heeft ook geleid tot een aantal investeringen in

meubilair. Daarnaast waren extra lockerkasten noodzakelijk, is een extra teamkamer

ingericht, en is geïnvesteerd in een geluidsinstallatie in De Kleine Dame.

Overige toelichting op de balans en kengetallen 
Solvabiliteit (inclusief voorzieningen): 
Deze geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen (reserves) en de voorzieningen 

enerzijds ten opzichte van het totaal vermogen. Als gevolg van het negatieve resultaat is de 
solvabiliteit afgenomen tot 71%. Dit is boven de signaleringswaarde van de inspectie en nog 
beperkt hoger dan het landelijk gemiddelde van de VO-besturen in 2018. 

Rentabiliteit 

De rentabiliteit geeft aan hoe groot het gerealiseerde exploitatieresultaat is ten opzichte van de 

totale baten. In 2019 was deze 2,4% negatief. Omdat Notre Dame al meer dan 3 jaar een negatief 
resultaat heeft gerealiseerd voldoet zij op dit onderdeel niet aan de signaleringsgrenzen van de 
Onderwijsinspectie. 

Huisvestingsratio 
Het kengetal huisvestingsratio geeft aan welk deel van de totale lasten wordt besteed aan 
huisvesting. Over 2019 bedraagt deze ruim 6%, ruim binnen de signaleringsgrens van de inspectie. 

Een landelijk gemiddelde is niet beschikbaar. 

Liquiditeitsratio 

De liquiditeitsratio maakt duidelijk of Notre Dame aan al haar verplichtingen op korte termijn kan 
voldoen. Door het negatieve resultaat en de investering in De Kleine Dame die met eigen middelen 
is gefinancierd is het liquiditeitssaldo in 2019 afgenomen. De ratio per balansdatum (1,7) is lager 

dan het landelijk gemiddelde ultimo 2018 VO (1,9). De stand van de liquide middelen bedraagt op 
31 december 2019 afgerond € 1.101.000 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe het eigen vermogen zich verhoudt tot de totale jaarbaten 
van de organisatie. Daarmee ontstaat inzicht in de relatie tussen de hoogte van het eigen 

vermogen en de exploitatieomvang. Voor Notre Dame bedraagt deze op balansdatum ruim 24%, 
nog ruim boven de signaleringsgrens van de inspectie (5%) 

Netto Werkkapitaal 

Het netto werkkapitaal geeft de omvang van de buffer aan die op de balansdatum beschikbaar is 
om onvoorziene financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Per balansdatum bedraagt deze 

afgrond € 535.000. Een forse daling als gevolg van het negatieve resultaat en de investering in De 
Kleine Dame die met eigen middelen is gefinancierd. Het netto werkkapitaal is daarmee gedaald 
onder de eigen vastgestelde norm van € 700.000. 

8.3 Continuïteitsparagraaf 
De informatie in deze continuïteitsparagraaf sluit aan bij de in december 2019 door het bestuur 
vastgestelde begroting voor 2020 inclusief het meerjarenperspectief voor 2021-2024. 

Meerjarenexploitatie 

Onderstaand is de begroting 2020 inclusief het meerjarenperspectief weergegeven. Vertrekpunt 

van dit meerjarenperspectief is de strategische meerjarenontwikkeling. Waarbij zoveel als mogelijk 
al rekening is gehouden met voorziene ontwikkelingen en de continuïteit niet uit het oog wordt 
verloren. Voor 2020 wordt wegens de voortgaande implementatie van Eigenwijs Leren opnieuw een 

negatief resultaat begroot. Veroorzaakt door extra personele lasten. In de jaren nadien moeten 
baten en lasten weer in evenwicht komen en zijn geen andere grote ontwikkelingen te verwachten. 



25 

Staat van baten en lasten 2019 inclusief meerjarenperspectief 2020-2024 

Jaarrekening 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

Begroting 

2024 

Baten 

3.1 (Rijks)bijdragen OCenW 

€ 

4.805.957 

€ 

4.712.598 

€ 

4.689.761 

€ 

4.704.761 

€ 

4.719.761 

€ 

4.734.761 

3.2 Overige overheidsbijdrag 13.462 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100 

3.5 Overige baten 211.551 222.895 212.395 212.395 212.395 212.395 

Baten 5.030.970 4.952.593 4.919.256 4.934.256 4.949.256 4.964.256 

Lasten 

4.1 Personele lasten 4.055.195 3.994.112 3.890.275 3.885.236 3.900.213 3.928.827 

4.2 Afschrijvingen 112.215 119.197 110.566 87.842 80.232 71.025 

4.3 Huisvestingslasten 283.716 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 

4.4 Overige instellingslasten 697.321 706.900 691.400 688.900 686.400 686.400 

Lasten 5.148.447 5.090.209 4.962.241 4.931.978 4.936.845 4.956.252 

Saldo baten en lasten -117.477 -137.616 -42.985 2.278 12.411 8.004 

Financiele baten en lasten 

5.1 Rente baten - - 

5.5 Rente lasten 1.936 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Financiele baten en lasten -1.936 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

- - 

Resultaat -119.413 -139.616 -44.985 278 10.411 6.004 

De balanspositie ontwikkelt zich naar verwachting als volgt: 

Ontwikkeling balanmspositie in meerjarenperspectief 2019-2024 

31-12-2019

€

31-12-2020

€

31-12-2021

€

31-12-2022

€

31-12-2023

€

31-12-2024

€

Vaste activa 

Gebouwen en terreinen 

Inventaris en apparatuur 

Financiële vaste activa 

Vlottende activa 

Vorderingen 

Liquide middelen 

1.045.284 

192.991 

- 

158.373 

1.101.356 

1.011.433 

190.645 

- 

158.373 

1.087.157 

962.216 

209.296 

- 

158.373 

1.161.958 

919.212 

189.458 

- 

158.373 

1.314.298 

876.527 

151.911 

- 

158.373 

1.494.161 

833.842 

123.571 

158.373 

1.660.410 

Totaal Activa 2.498.004 2.447.608 2.491.843 2.581.341 2.680.972 2.776.196 

Passiva 

Algemene reserve 1.143.974 1.018.358 987.373 1.001.651 1.026.062 1.046.066 

Bestemmingsreserve 77.224 63.224 49.224 35.224 21.224 7.224 

Voorzieningen 551.783 641.003 730.223 819.443 908.663 997.883 

Kortlopende schulden 725.023 725.023 725.023 725.023 725.023 725.023 

Totaal Passiva 2.498.004 2.447.608 2.491.843 2.581.341 2.680.972 2.776.196 

In 2020 zal nog sprake zijn van een afname van de reserves, in de jaren daarna zullen deze naar 
verwachting gelijk blijven. Voor 2020 zijn geen omvangrijke investeringen te verwachten. 

Op 1 oktober 2019 telt Notre Dame 602 leerlingen (inclusief VAVO). Voor 1 oktober 2020 wordt 

uitgegaan van 6 leerlingen minder, de jaren daarna steeds een stabiel aantal van 602 . 

Voor 2020 is een personele bezetting van afgerond 45 fte begroot. In de jaren daarna handhaaft 
deze zich rond de 44 fte. 
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Op het gebied van huisvesting zijn geen ontwikkelingen te verwachten. 

Kengetallen in meerjarenperspectief 

De kengetallen ontwikkelen zich naar verwachting als volgt: 

Overzicht financiële kengetallen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Eigen 

norm 

Norm 

Inspectie 

Vo landelijk 

2018 

Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 71,0% 70,4% 70,9% 71,9% 73,0% 73,9% min. 30% 62,0% 

Rentabiliteit -2,4% -2,8% -0,9% 0,0% 0,2% 0,1% 

3 jaar neg. / 2 

jaar > 

5%neg./1 jaar 
>10%neg.

1,0% 

Huisvestingsratio (% van de lasten) 6,2% 6,5% 6,4% 6,3% 6,3% 6,3% max.10% 

Liquiditeit (current ratio) 1,74 1,72 1,82 2,03 2,28 2,51 < 0,75 1,89 

Weerstandsvermogen 24,3% 21,8% 21,1% 21,0% 21,2% 21,2% min. 5% 23,30% 

Netto Werkkapitaal € 534.705 € 520.506 € 595.307 € 747.647 € 927.510 € 1.093.759 € 700.000 

Bewaking continuïteit. In het kader van de planning en controlcyclus wordt de financiële positie 
eenmaal per twee maanden tussen de externe controller en de directie besproken. Dit inclusief een 

analyse en bespreking van de belangrijkste verschillen (onder- en overschrijdingen). Ook is 
tweemaandelijks een prognose gemaakt van het te verwachten exploitatieresultaat over het gehele 

jaar (forecast). Op drie momenten zijn deze cijfers ook bestuurlijk gecommuniceerd. 

8.4 Treasury management 
Uitgangspunt bij het beheer van de middelen is een optimalisering van zekerheid en 

renteopbrengsten. De stichting heeft conform de regeling “beleggen en belenen” gehandeld 
conform het treasurystatuut en conform de Regeling ‘Beleggen, lenen en derivaten 2016’. 
Onderdeel daarvan is dat derivaten niet zijn toegestaan. In 2019 is niet in effecten belegd, alle 

middelen waren liquide beschikbaar. Het verloop van de liquiditeit en de kasstromen zier er voor de 
jaren 2019-2024 naar verwachting als volgt uit: 

Overzicht verloop liquide middelen 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Stand 1-1 € 1.344.599 € 1.101.357 € 1.087.158 € 1.161.959 € 1.314.299 € 1.494.162 

Bij: Resultaat € -119.413 € -139.616 € -44.985 € 278 € 10.411 € 6.004 

Bij: Afschrijvingen € 112.216 € 119.197 € 110.566 € 87.842 € 80.232 € 71.025 

Af: Investeringen € 467.359 € 83.000 € 80.000 € 25.000 € - € - 

Mutatie vorderingen € 130.555 

Mutatie schulden € 17.955 

Bij: Toename voorzieningen € 82.804 € 89.220 € 89.220 € 89.220 € 89.220 € 89.220 

Overige 

Stand 31-12 € 1.101.357 € 1.087.158 € 1.161.959 € 1.314.299 € 1.494.162 € 1.660.411 

8.5 Risicoparagraaf 
In het kader van systematisch beheer wordt sinds 2016 eenmaal per twee maanden een financiële 
rapportage besproken waarbij ook eventuele onvoorziene financiële risico’s aan bod komen. 
Onderstaand is een overzicht gegeven van mogelijke onvoorzienbare financiële risico’s per 

balansdatum: 

1. Onvoorziene en onbeheersbare fluctuatie in leerlingenaantal. De leerlingenaantallen vormen

de belangrijkste parameter voor de vaststelling van de Rijksbijdragen. Door onvoorziene
omstandigheden (een plotseling incident op school) is er altijd het risico van een plotselinge
leerlingendaling. Op dit moment zijn geen incidenten bekend. Voor Notre Dame blijft het
allergrootste belang om de leerlingaantallen en de groepsbezettingen op niveau te houden.

De verandering naar een volledig nieuw onderwijsconcept kan straks gevolgen hebben voor
de aanmeldingen.
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2. Financiële gevolgen van arbeidsconflicten of beëindiging vast dienstverband. De Wet Werk en

Zekerheid is ook van toepassing op onderwijsinstellingen. Bij beëindiging van een vast
dienstverband is Notre Dame gehouden om, afhankelijk van de lengte van de arbeidsduur,

een transitievergoeding te betalen. Dit tenzij de medewerker op eigen verzoek vertrekt of

met pensioen gaat.

De verandering van onderwijsconcept vergroot de risico’s op conflicten. Dit heeft in 2019
geleid tot een beëindigingsovereenkomst. Notre Dame is voor de WW voor 25% eigen
risicodrager. In 2019 is hiervoor een voorziening tot stand gekomen.
Daarnaast speelt op balansdatum een outplacementtraject.

In de begroting wordt jaarlijks een post onvoorzien (€ 40.000) opgenomen om tegenvallers

op dit vlak op te vangen.

3. Instabiliteit van bekostiging; algemeen. Vanaf 2021 (inmiddels verschoven naar 2022) treedt
naar verwachting de Vereenvoudiging bekostiging in werking. Volgens eerdere berichten en

rekentools gaat de bekostiging voor Notre Dame omhoog. Deze verhoging gaat ten koste van
brede scholen die nu ook voor avo leerlingen een gunstige leraar-leerling ratio mogen
hanteren. Er is echter nog geen concept-wettekst voorhanden. Wel is sprake van een

overgangsregeling waardoor het effect pas na 5 jaar in zijn volle omvang merkbaar is.

4. Instabiliteit van bekostiging; doelsubsidies. Er zijn geen signalen dat de doelsubsidies gaan
wijzigen. 

5. Onvolledige indexatie van de bekostiging. Onderdeel van het Herfstakkoord is dat het Rijk
met ingang van 2016 gestegen loonkosten weer (volledig) gaat compenseren conform de

hiervoor in het verleden afgesproken referentiesystematiek. Uit een analyse blijkt dat zij hier
regelmatig niet aan voldoet. In 2020 is een nieuwe cao afgesloten. Op grond van de
Voorjaarsnota ziet het er vooralsnog naar uit dat deze (vrijwel) volledig in de bekostiging zal

worden gecompenseerd.

6. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met ingang van mei 2018 is de AVG in
werking getreden. Deze Europese verordening heeft automatische doorwerking naar alle

burgers en instellingen in de EU. Het betreft een aanscherping van de privacywetgeving (Wet
bescherming Persoonsgegevens WBP). ND heeft haar privacy beleid hierop aan gepast.
Verder is, samen met enkele andere schoolbesturen, een functioneel gegevensbeheerder in
dienst getreden (aandeel Notre Dame 0,1 fte).

7. Kwestie Van Dijk. Deze is in 2019 volledig binnen de hiervoor gereserveerde financiële
ruimte afgewikkeld.

8. Covid-19-crisis. Als gevolg van het uitbreken van de Covid-19-crisis is een onzekere situatie
ontstaan. Deze onzekerheid wordt mede veroorzaakt door maatregelen welke door de
overheid worden ingesteld om de verspreiding van het Covid-19-virus te beperken. Het

effect op de stichting en de vraag of dit op termijn kan leiden tot continuïteitsproblemen is
onduidelijk. De overheid heeft steunmaatregelen aangekondigd, echter de exacte uitvoering
en uiteindelijke afwikkeling hiervan is ook nog onduidelijk. Hierdoor bestaat er een

onzekerheid die naar onze inschatting niet van materieel belang is op grond waarvan gerede
twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van
de stichting. Gezien de bijzondere situatie rondom het Covid-19-virus in combinatie met de

branche waarin de stichting zich bevind én de steun die door de overheid is uitgesproken,
verwachten wij geen continuïteitsissue op deze grond voor de stichting. Wij zijn dan ook van
mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden
gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering

en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de
stichting. Conclusie: Hoewel onzeker zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen
van het Covid-19-virus een materieel negatief effect zullen hebben op onze financiële

conditie of liquiditeit.

9. Interne beheersing van risico’s in de bedrijfsvoering:

a. Kasgeldbeheersing, in september 2016 is een digitaal betaalsysteem in werking

genomen. Het heeft echter slechts beperkt geleid tot een afname van de contante

geldmiddelen-stroom binnen de stichting.
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b. Alhoewel reeds sprake is van een functionerend ‘vier ogen principe’ is in 2016 de

factuurverwerking verder geautomatiseerd. Daardoor is sprake van een digitale

vastlegging van de (dubbele) autorisaties en zijn alle facturen vanaf het moment van

binnenkomst (1e registratie) in beeld.

c. In 2018 is de facturering aan ouders gedigitaliseerd waardoor deze nu op een eerder

moment plaatsvindt. Dit moet leiden tot een lagere oninbaarheid.

d. In januari 2019 is gebleken dat in de vastgestelde begroting 2019 is uitgegaan van een

te hoge Rijksbijdrage Personeel (€ 120.000). Een gevolg van een fout in het nieuw in

gebruik genomen begrotingsmodel.

8.6 Jaarrekening 
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Grondslagen 
St. Augustinusstichting 

  ACTIVITEITEN VAN HET BEVOEGD GEZAG 

St. Augustinus Stichting heeft als doel het in stand houden en bevorderen van het voortgezet onderwijs in Ubbergen en omstreken. Zij laat zich daarbij leiden en 

inspireren door Katholieke beginselen. St. Augustinus Stichting staat ingeschreven in het handelregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41055931. 

  GEHANTEERDE VALUTA 

De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn opgenomen in euro's. 

  PRESENTATIE 

Het jaarverslag is opgenomen conform de geldende verslaggevingsregels zoals deze zijn opgenomen in Richtlijn 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 voor de 

specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

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

  VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.  

  WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA 

  Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische 

levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Bedragen vanaf € 500 worden geactiveerd. 

  Vorderingen 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

  Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde. 

  Eigen vermogen 

Het eigen vermogen betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van de school en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke 

ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en de werkelijke gemaakte lasten (in geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve 

gebracht). 

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de balans. 

Bestemmingsreserve 

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 de reserves komen, een 

inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan. 

Bestemmingsreserve Ouderbijdragen (privaat) 

Door het jarenlang niet vervangen van de kluisjes is een reserve opgebouwd uit de opbrengsten ouderbijdrage aangaande de kluishuur. Nu de nieuwbouw is afgerond, 

wordt de afschrijving van de vervangende kluisjes ten laste van deze gelden gebracht. 

  Voorzieningen 

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van 

middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte rederlijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op de activa in mindering zijn 

gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's 

die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn 

oorsprong heeft voor balansdatum. 

Voorziening groot onderhoud 

De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig 

verloop hebben. De dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van 30 jaar. Het uitgevoerde onderhoud 

wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de 

periode waarvoor de meerjaren onderhoudsbegroting strekt. Notre Dame maakt voor 2018 (en 2019) gebruik van de overgangsregeling zoals verwoord in de RJO artikel 

4 lid 1c. 

Spaarverlof 

De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer personeelsleden het gespaarde verlof opnemen. De voorziening is berekend 

op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen de actuele waarde. De in de cao opgenomen bindende genormeerde bedragen zijn hierop van toepassing. 

Jubileumgratificatie 

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, blijfkanspercentage en een uitkering bij 25- en 40- jarig jubileum confrom de cao. De voorziening is gewaardeerd tegen 

contante waarde, de discontovoet bedraagt 1%. 

Voorziening LBP uren 

De voorziening LBP uren betreft een schatting van de kosten om vervangers te betalen wanneer medewerkers de gespaarde uren opnemen. 
Hiertoe worden genormeerde bedragen gebaseerd op de cao schalen per balansdatum; 
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  Kortlopende schulden 

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

  GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTATEN 

 Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.De baten en lasten worden 

toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 

 Rijksbijdragen 

Onder de rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW/EZ. De rijksbijdragen worden toegerekend 

aan het verslagjaar. 

 Overige overheidsbijdragen en - subsidies 

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeenten of provincie. De Overige overheidsbijdragen worden toegerekend 

aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

  Overig baten 

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere 

overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 Personeelslasten 

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die 

betrekking hebben op onder andere het inhuren van extra personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidzorg. 

 Pensioenlasten 

Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen 

dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze 

rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden de premies betaald waarvan een deel door de werkgever en 

een deel door de werknemer wordt betaald. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het 

vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. 

Per ultimo december 2019 is de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van afgelopen 12 maanden) van het pensioenfonds 97,8%. De pensioenverplichting 

wordt gewaardeerd volgens de de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als 

last in de in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, 

anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening. 

  Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 

  Huisvestingslasten 

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

  Overige lasten 

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden 

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

  Finaciële baten en lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 

  GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht wordt 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 vlottende actief 

worden verantwoord. 

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit 

financieringsactiviteiten. 
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Vlottende activa 
1.5 Vorderingen 158.374 
1.7 Liquide middelen 1.101.356  

288.929 
1.344.599  

1 ACTIVA 

Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming) 
St. Augustinusstichting 

31-12-2019 31-12-2018
€ € 

Vaste activa 
1.2 Materiële vaste activa 1.238.275 
1.3 Financiële vaste activa -  

Totaal vaste activa 1.238.275 883.131 

Totaal vlottende activa 1.259.729 1.633.529 

TOTAAL ACTIVA 2.498.004 2.516.660 

2 PASSIVA 

2.1 Eigen vermogen 1.221.198 1.340.611 

2.2 Voorzieningen 551.783 468.979 

2.3 Langlopende schulden - - 

2.4 Kortlopende schulden 725.023 707.069 

TOTAAL PASSIVA 2.498.004 2.516.660 

883.131 
- 
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3 BATEN 

Totaal resultaat -119.413 -24.536 -117.624

Staat van baten en lasten over 2019 
St. Augustinusstichting 

Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 
€ € € 

3.1 Rijksbijdragen 4.805.957 4.749.925 
3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies 13.462 12.600 
3.5 Overige baten 211.551 183.492 

4.946.017 4.881.093 

4.1 Personeelslasten 4.055.195 3.937.272 
4.2 Afschrijvingen 112.215 120.631 
4.3 Huisvestingslasten 283.716 252.750 
4.4 Overige lasten 697.321 658.900 

Totaal lasten 5.148.447 4.969.553 4.996.646 

Saldo baten en lasten -117.477 -23.536 -115.554

5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN -1.936 -1.000 -2.070

Resultaat -119.413 -24.536 -117.624 

- - 

7 Resultaat deelnemingen - - - 

-24.536 -117.624 

- - 

-24.536 -117.624 

- - 

4 LASTEN 

4.672.602 
13.974 

194.517 

Totaal baten 5.030.970 

3.800.769 
125.527 
260.060 
810.291 

6 Belastingen - 

Resultaat na belastingen -119.413

8 Aandeel derden in resultaat - 

Netto resultaat -119.413

9 Buitengewoon resultaat -
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Ontvangen interest - 
Betaalde interest (-/-) 2  

- 
2  

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

-91-243Mutatie liquide middelen 

Kasstroomoverzicht 2019 
St. Augustinusstichting 

2019 2018 
x € 1.000 x € 1.000 

Saldo van baten en lasten -117 -116 

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 149 -33 

-2 -2 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 224 -22 

69 

- 

Investeringen in deelnemingen en/of - - 
samenwerkingsverbanden (-/-) 

- 

- 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -467 -69

- 

- 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten - - 

Overige balansmutaties - - 

Beginstand liquide middelen 1.345 1.436 

Eindstand liquide middelen 1.101 1.345 

Aanpassingen voor: 
- afschrijvingen 112 
- mutaties voorzieningen 83  

195 
Veranderingen in vlottende middelen: 
- vorderingen (-/-) -131
- schulden 18 

126 
3  

129 

166 
133  

Investeringen in materiële vaste activa (-/-) 467 

Desinvesteringen in materiële vaste activa - 

Mutaties leningen (-/-) - 

Overige investeringen in financiële vaste activa (-/-) - 

Nieuw opgenomen leningen - 

Aflossing langlopende schulden (-/-) - 



€ € € € € € € € 

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2019 
St. Augustinusstichting 

  ACTIVA 

  VASTE ACTIVA 

1.1 Materiële vaste activa 31-12-2019 31-12-2018
€ € 

Gebouwen en terreinen 

Iventaris en apparatuur 

Totaal materiële vaste activa 

Aanschafprijs 

t/m 2018 

Cumulatieve 

afschrijvingen en 

waardevermin- 

deringen 
t/m 2018 

Boekwaarde 

01-01-2019

Investeringen 

2019 

Afschrijvingen 2019 Aanschafprijs 

31-12-2019

Cumulatieve 

afschrijvingen en 

waardevermin- 

deringen 
31-12-2019

Boekwaarde 

31-12-2019

Gebouwen en terreinen 882.586 253.904 628.682 436.956 33.936 1.319.542 287.840 1.045.285 
MVA in uitvoering 13.583 13.583 - - - - 

Inventaris en apparatuur 

Totaal materiële vaste activa 

1.122.047 

2.018.215 

881.179 

1.135.083 

240.868 

883.131 

30.403 

467.359 

78.280 

112.216 

1.152.450 

2.471.992 

959.459 

1.247.299 

192.991 

1.238.275 

MVA in uitvoering per 31-12-2018: het investeringsbedrag betreft het saldo van de investeringen minus een investeringsbijdrage van € 140.000 van de gemeente Berg en Dal; 
Dit bedrag is in 2019 toegevoegd aan Boekwaarde Gebouwen en terreinen 31-12-2019 

Afschrijvingspercentages 

Gebouwen 2,5% / 3,3% / 5% 

Inventaris en apparatuur 10% 
Meubilair 7,7% / 10% 
Machines / installaties 10% 
ICT 10% / 20% / 33,3% 

34

1.045.285 642.265 

192.991 

1.238.275 

240.868 

883.131 
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31-12-2019
€

31-12-2018
€

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 
- Rabobank / ING 
- Rabobank Theo Joosten Fonds

471.950 
10.732  

456.649 
10.888  

1.7.3 Deposito's 
- Spaarrekening 

- Beleggersrekening 

616.175 

-  

866.079 

-  

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2019 
St. Augustinusstichting 

  1 ACTIVA 

  1.5 Vorderingen 

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Totaal overige vorderingen 37.752 225.575 

Totaal overlopende activa 101.148 63.355 

- Transitorische posten 19.474 -  

Totaal vorderingen 158.374 288.929 

Vorderingen 31-12-2019

  1.7 Liquide middelen 

31-12-2019 31-12-2018
€ €

1.7.1 Kasmiddelen 2.498 3.983 

Totaal tegoeden op bank- en girorekeningen 482.682 467.537 

Totaal deposito's 616.175 866.079 

1.7.4 Overige liquide middelen - 7.000 

Totaal liquide middelen 1.101.356  1.344.599 

39.739 
4.621 

181.215  

6.737 
1.941 

29.074  

1.5.1 Overige vorderingen 
- Nog te ontvangen ouderbijdragen
- Nog te vorderen LIV subsidie
- Overige vorderingen

1.5.2 Overlopende activa 
- Vooruitbetaalde kosten
- Verstrekte voorschotten personeel

101.148 
-  

63.355 
-  

Kortlopend 
deel < 1 jaar 

Langlopend 
deel > 1 jaar 

158.374 -
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2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 
- Bestemmingsreserve Jonge leerkrachten - - - - 

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 
- Bestemmingsreserve ouderbijdragen* 91.232 -14.007 - 77.225

2.1.4 Bestemmingsfonds (publiek) 
- Bestemmingsfonds A
- Bestemmingsfonds B

- - - - 
- - - - 

2.1.5 Bestemmingsfonds (privaat) 
- Bestemmingsfonds C
- Bestemmingsfonds D

- - - - 
- - - - 

Stand per 
01-01-2019

Resultaat Overige 
mutaties 

Stand per 
31-12-2019

€ € 

  2 PASSIVA 

  2.1  Eigen vermogen 

2.1.1 Algemene reserve 

2.1.6 Herwaarderingsreserve 

2.1.7 Andere wettelijke reserves 

2.1.8 Statutaire reserves 

2.1.9 Af: Minderheidsbelang derden 

Totaal eigen vermogen 

* Door het jarenlang niet vervangen van de kluisjes is een reserve opgebouwd uit de opbrengsten ouderbijdrage aangaande de kluishuur. Nu de nieuwbouw 

is afgerond, wordt de afschrijving van de vervangende kluisjes ten laste van deze gelden gebracht.

  Resultaatverdeling: 

Resultaat exploitatie 2019: -119.413

Resultaatverdeling : 
Algemene reserve -105.406
Bestemmingsreserve publiek 
Bestemmingsreserve privaat -14.007

-119.413 

1.249.379 -105.406 - 1.143.973

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

1.340.611 -119.413 - 1.221.198 
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2.4.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen 
- Loonheffing
- Omzetbelasting
- Premies sociale verzekeringen 
- Overige belastingen

246.795 
- 
- 

-  

169.063 
- 
- 

-  

2.4.4 Overige kortlopende schulden 
- Project Zomerschool
- Theo Joosten Fonds
- Vooruitontvangen ouderbijdragen / borg Kluisjes

- 
12.565 

47.760  

- 
12.910 

46.342  

2.4.5 De overlopende passiva 
- Vakantiegeld
- Lonen en salarissen 
- OCW en VSV
- Erasmus
- Malawi
- Reservering bindingstoelage
- Nog te betalen bedragen
- Rente
- Overige 

128.816 
375 

9.000 
11.559 
13.498 
10.497 
24.565 

- 
0 

123.809 
1.067 
8.948 

20.730 
- 

11.667 
60.376 

- 
94.095 

2.4 Kortlopende schulden 

Stand per 
01-01-2019 

Dotaties Onttrekkingen Vrijval Rente mutatie 
(bij contante 

waarde) 

Stand per 
31-12-2019

€ € € € € €

2.2 Voorzieningen 

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 

- Spaarverlof 89.691 - 30.473 - 59.218

- Gratificaties 50.631 4.905 - 7.378 - 48.158

- LBP sparen 50 uur 123.774 30.079 - - - 153.853 

- ER deel WW - 67.708 - - - 67.708 

2.2.2 Voorziening groot onderhoud 204.883 32.000 14.038 - - 222.846 

Totaal voorzieningen 468.979 134.692 14.038 37.851 - 551.783

Voorzieningen Kortlopend 
deel < 1 jaar 

Langlopend 
deel > 1 jaar 

€ € 
2.3.1 Personeelsvoorzieningen 

- Spaarverlof - 59.218
- Gratificaties 12.409 35.749
- LBP sparen 50 uur - 153.853
ER deel WW - 67.708

2.3.2 Voorziening groot onderhoud 

29.625 522.158  

31-12-2019 31-12-2018
€ €

2.4.1 Crediteuren 118.627 114.422 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 246.795 169.063 

2.4.3 Schulden ter zake van pensioenen 100.967 43.640 

Totaal overige kortlopende schulden 60.324 59.251 

Totaal overlopende passiva 198.309 320.693 

Totaal kortlopende schulden 725.023 707.069 

17.216 205.630
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- Bijdragen Samenwerkingsverband 114.000 
- Opleidingsschool 28.500 

84.100 
20.000 

108.457 
29.500 

3.2.1 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

- Bijdrage Gemeente werkbedrijf Nijmegen 9.097 
- Bijdrage Gemeente SMW 4.365 

6.900 
5.700 

8.294 
5.680 

3.1 Rijksbijdragen 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 
St. Augustinusstichting 

2019 Begroting 2019 2018 

€ 
3 BATEN 

€ € 

3.1.1 Rijksbijdragen Ministerie van OCW/EZ 

Totaal rijksbijdragen Ministerie OCW/EZ 4.663.457 4.645.825 4.534.645 

Totaal overige subsidies EL&I - - - 

Totaal overige subsidies OCW/EL&I - - - 

3.1.3 Bij: Ontvangen doorbetalingen van rijksbijdragen 

Totaal bij: ontvangen doorbetalingen 142.500 104.100 137.957 

Totaal rijksbijdragen 4.805.957 4.749.925 4.672.602 

2019 Begroting 2019 2018 

€ € € 

Totaal gemeentelijke bijdragen en subsidies 13.462 12.600 13.974 

Totaal overige overheidsbijdragen 13.462 12.600 13.974 

2019 Begroting 2019 2018 

€ € € 

3.5 Overige baten 

3.5.1 Verhuur - - - 

3.5.2 Detachering personeel 17.990 - - 

3.5.3 Schenking - - - 

3.5.4 Sponsoring - - - 

3.5.5 Ouderbijdragen 

- Ouderbijdragen 81.001 70.000 69.444 

- Buitenlandse reizen/uitwisseling

3.5.6 Overige 

63.253  

144.253 

60.000  

130.000 

71.675 

141.119 

- Subsidie zonne energie 4.829 5.892 4.519 

- Leerlingen van andere scholen 10.496 12.000 4.489 

- Kantine opbrengsten 17.737 20.000 17.856 

- Leerlab. - - - 

- Vergoeding VO-raad - - 7.200 

- Vergoeding daklekkage - - - 

- Vergoeding Europees Platform 10.908 5.000 10.926 

- Vergoeding verkoop leermiddelen - - - 

- Overige 5.338  10.600  8.408  
49.308 53.492 53.398 

Totaal overige baten 211.551 183.492 194.517  

- Rijksbijdragen Ministerie van OCW/EZ 4.614.407 
- Niet-geoormerkte subsidie Ministerie OCW/EZ 49.050 

4.645.825 

- 

4.437.445 

97.200 

EL&I 

- Geoormerkte subsidies - 

- Niet-geoormerkte subsidies - 
- Toerekening investeringssubsidies - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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4.1.1 Lonen en salarissen 

- Brutolonen en salarissen 2.835.804 

- Sociale lasten 395.782 
- Pensioenpremies 460.151  

3.540.272 

- 
-  

2.739.666 

360.662 
410.163  

4.1.2 Overige personele lasten 

- Dotaties personele voorzieningen 64.841 

- Personeel niet in loondienst 112.528 

- Deskundigheidsbevordering personeel 32.028 

- Kunskapsskolan 34.940 

- Verzuimverzekering Loyalis - 

- Contract Arbo Unie 15.091 

- Reis- en verblijfkosten 6.847 

- Activiteiten personeel 8.566 

- Personeelskantine 13.879 
- Overige personele lasten 74.829  

31.000 

60.000 

55.000 

54.000 

8.000 

15.000 

1.000 

8.000 

15.000 
150.000  

-6.049

66.927

74.690

73.982

- 

16.660 

8.627 

5.727 

15.703 
70.509  

4.3.6 Overige 

- Tuinonderhoud 21.647 

- Bewaking / beveiliging 2.350 
- Overige huisvestinglasten -  

12.000 

2.500 
2.000  

11.576 

1.936 
-  

4.1 Personeelslasten 

4.2 Afschrijvingen 

4.3 Huisvestingslasten 

2019 Begroting 2019 2018 

€ 

4 LASTEN 

€ € 

Totaal lonen en salarissen 3.691.737 3.540.272 3.510.491 

Uitsplitsing personeel naar fte 2019 2018 

Directie 2,0 2,0 

Onderwijzend personeel 33,9 33,8 

OOP 11,9 9,3  

47,8 45,1  

Totaal overige personele lasten 363.548 397.000 326.775 

4.1.3 Af: uitkeringen 90  -  36.496  

Totaal personele lasten 4.055.195  3.937.272  3.800.769  

2019 Begroting 2019 2018 

€ € € 

4.2.1 Materiële vaste activa 

- Gebouwen en terreinen 33.937 35.663 29.130 

- Meubilair, Hardware, Inventaris

en apparatuur 78.279  84.968  96.397  
112.215 120.631 125.527 

Totaal afschrijvingen 112.215 120.631 125.527  

2019 Begroting 2019 2018 

€ € € 

4.3.1  Huur - - 1.167 

Totaal onderhoud 101.102 81.000 83.928 

4.3.3 Energie en water 45.764 48.500 48.825 

4.3.4 Schoonmaakkosten 107.371 101.750 107.546 

4.3.5 Heffingen 5.483 5.000 5.082 

Totaal overige huisvestinglasten 23.997 16.500 13.512 

Totaal huisvestingslasten 283.716 252.750 260.060 

4.3.2 Onderhoud 

- Dotatie onderhoudsvoorziening 32.000 
- Onderhoud 69.102  

32.000 
49.000  

30.000 
53.928  
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4.4.1 Administratie- en beheerslasten 

- Administratie en beheer 67.000 

- Accountantskosten 21.080 

- Telefoon-, portokosten e.d. 38.192 
- Overige administratie en beheer 3.410  

68.000 

15.500 

32.400 
9.000  

65.000 

15.476 

37.589 
2.183  

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 

- Inventaris en ICT 87.350 

- Leermiddelen 12.788 

- Bibliotheek / mediatheek 1.012 

- Reproductiekosten 27.565 
- Boeken/licenties 127.350  

104.000 

15.000 

1.500 

35.000 
168.500  

85.021 

20.465 

1.567 

45.820 
199.516  

4.4.3 Overige 

- Representatiekosten 4.594 

- Kantinekosten 20.629 

- Excursies / werkweek 92.058 

- Buitenlanse reizen/uitwisseling - 

- Buitenschoolse activiteiten 33.635 

- Contributies en abonnementen 26.305 

- PR &Marketing 28.136 

- Project Zomerschool 42.041 

- Verzekeringen 3.793 

- Heffingen (geen huisvesting) / internet 577 
- Overige lasten 59.803  

6.000 

20.000 

75.000 

- 

16.000 

25.000 

20.000 

- 

2.000 

1.000 
45.000  

3.414 

19.487 

91.952 

- 

20.839 

26.371 

45.672 

79.106 

2.485 

552 
47.777  

4.4 Overige lasten 

2019 Begroting 2019 2018 

€ € € 

Totaal administratie- en beheerslasten 129.683 124.900 120.248 

Accountantslasten 2019 2018 

Honorarium onderzoek jaarrekening 17.394 14.000 

Honorarium andere controleopdrachten - - 

Honorarium fiscale adviezen - - 

Honorarium andere niet-controlediensten - -  

17.394 14.000  

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 256.065 324.000 352.388 

Totaal overige lasten 311.572 210.000 337.654 

Totaal overige instellingslasten 697.321 658.900 810.291 

2019 Begroting 2019 2018 

€ 
5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

€ € 

5.1 Financiële baten 

- Rentebaten - - - 

- Rente spaarrekening - - - 

- Overige financiële baten -  -  -  
- - - 

5.2 Financiële lasten 

- Rentelasten 1.936 1.000 2.070 

- Overige financiële lasten -  -  -  
1.936 1.000 2.070 

Totaal financiële baten en lasten -1.936 -1.000 ----------------------------------------- 2.070
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW (Model G) 
St. Augustinusstichting 

  G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule 

Omschrijving 

Toewijzing Bedrag van de Ontvangen t/m De prestatie is ultimo 2019 conform de subsidiebeschikking 

Kenmerk Datum 
toewijzing 2019 

geheel uitgevoerd en afgerond nog niet geheel afgerond 
€ € 

Regeling lerarenbeurs 2019/2/1215741 20-09-19 33.988 33.988   

Regeling Lenteschool 2019 LENZO19199 10-04-19 49.050 49.050   

Totaal 83.038 83.038  

  G2  Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule 

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar 

- - - - 

- - - - 

Totaal - - - - 

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar 

Omschrijving Toewijzing Bedrag van de Saldo Ontvangen Lasten in Totale kosten Saldo nog te 
toewijzing 01-01-2019 t/m 2019 31-12-2019 besteden 

Kenmerk Datum 2019 ultimo 2019 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

- - - - - - 

- - - - - - 

Totaal - - - - - - 

Omschrijving 

Toewijzing Bedrag van de Ontvangen t/m Totale kosten Te verrekenen 

Kenmerk Datum 
toewijzing 2019 ultimo 2019 

€ € € € 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
St. Augustinusstichting 

Vordering OCW / EZ 

Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 4 van de Regeling "Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging 

bekostiging voortgezet onderwijs 2018" (kenmerk: VO/7950998 van 16 april 2019) toegestaan een vordering op te nemen op de Minister van OCW. Indien de 

onderwijsinstelling gekozen heeft deze vordering niet op te nemen , dan dient deze te worden toegelicht in de "niet in de balans opgenomen activa". De 

onderwijsinstelling dient haar keuze bij de "niet in de balans opgenomen activa" toe te lichten en daarbij de omvang van de post te vermelden. Voor de St. 

Augustinus Stichting bedraagt de vordering ultimo 2019: € 268.957. 

Schoonmaak 

Met Nederrijn na aanbesteding met ingang van 26 april 2018 een nieuw contract gesloten voor een periode van drie jaar met een optie tot verlenging van twee 

maal één jaar. De verplichting bedraagt op jaarbasis afgerond € 65.000. 

Contract Repro 

In 2018 heeft aanbesteding plaatsgevonden en per 1 oktober 2018 is een huurovereenkomst met Konica Minolta aangegeaan. De verplichting voor 2019 
bedraagt afgerond € 20.000. 

Terugleveringsplicht Ubburch 
In juli 2018 heeft ND het voormalig dorpshuis de Ubburch voor één euro van de Gemeente Berg en Dal overgenomen. Op het moment dat ND het gekochte 
niet meer nodig heeft voor het geven van lessen dans en drama is zij verplicht het gebouw voor één euro terug te leveren. 
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Overzicht verbonden partijen 
St. Augustinusstichting 

Overzicht verbonden partijen 

Er zijn geen verbonden partijen. 



WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
St. Augustinusstichting 

WNT-VERANTWOORDING 2019 Notre Dame 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 

verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Notre Dame des Anges van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum 

voor de Onderwijs. 

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Notre Dame des Anges is € 115.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het 

dienstverband. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling. 

bedragen x € 1 M.J.F. Deutekom

Functiegegevens Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 

Gewezen topfunctionaris? nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja 

Individueel WNT-maximum € 115.000 

Beloning € 99.631 

Belastbare onkostenvergoedingen - 

Beloningen betaalbaar op termijn € 17.723 

Subtotaal € 117.354 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag € - 

Totaal bezoldiging € 117.354 

Verplichte motivering indien overschrijding: Overgangsrecht is van toepassing 

Aangezien deze bedragen destijds binnen de WNT-ruimte vielen dan wel de WNT nog 

niet van toepassing was valt deze uitkering onder het overgangsrecht. 

Gegevens 2018 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband 2018 (in fte) 1,0 

Dienstbetrekking ja 

Indivudueel WNT - maximum € 111.000 

Beloning € 137.533 

Belastbare onkostenvergoedingen € - 

Beloningen betaalbaar op termijn € 16.216 

Totaal bezoldiging 2018 € 153.749 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

bedragen x € 1 E.R.J. van Aalzum S.M.E. Deenen V.N. van Waterschoot

Functiegegevens Voorzitter Penningmeester Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

bedragen x € 1 B. Willemsen F.P. Geijsel 

Functiegegevens Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 20/2 1/1 - 31/12 

44
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Ondertekening jaarrekening 

St. Augustinusstichting 

Vaststellen van de jaarrekening 

Mevr. drs. M.J.F. van Deutekom, directeur 

Goedkeuren van de jaarrekening 

Dhr. E.R.J. van Aalzum, voorzitter, onbezoldigd 

Mw. Drs. S.M.E. Deenen, penningmeester, onbezoldigd 

Dhr. Mr. V.N. van Waterschoot, lid, onbezoldigd 

Mw. Prof. Dr. F.P. van Geijsel, lid, onbezoldigd 

Plaats, datum Ubbergen, 
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Gebeurtenissen na de balansdatum 
St. Augustinusstichting 

De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen die door diverse overheden 
zijn genomen om het virus in te perken hebben negatieve gevolgen gehad voor de economische activiteit. 
Wij hebben een aantal maatregelen getroffen om de effencten van het Covid-19 virus te bewaken en te 
voorkomen, zoals veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze medewerkers (zoals beperking van sociale 
contacten en vanuit huis werken) en het aanbieden van lesstof voor de leerlingen via de digitale leeromgeving. 
In dit stadiu zijn de gevolgen voor onze activiteiten en onze resultaten beperkt. Wij zullen het beleid en advies 
van de diversen nationale instellingen blijven volgen en zullen tegelijkertijd ons uiterste best doen om onze 
activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder daarbij de gezondheid van onze medewerkers in 
gevaar te brengen. 

Wij verwijzen tevens naar de toelichting in de paragraaf Continuïteit in het bestuursverslag. 



Controleverklaring 
St. Augustinusstichting 
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Gegevens over de rechtspersoon 
St. Augustinusstichting 

Naam en adres instelling: St. Augustinusstichting 
Kasteelselaan 50 
6574 AJ Ubbergen 

Telefoon: 024-3229337 
Fax: 024-3888470 

E-mail: notredame@notredame.nl 
Website: www.notredame.nl 

Bestuursnummer: 70396 
BRIN-nummer: 02QQ 

KvK-nummer: 41055931 

Contactpersoon voor het Jaarverslag: Mw. Drs. M.J.F. van Deutekom 
Kasteelselaan 50 
6574 AJ Ubbergen 

E-mail: notredame@notredame.nl 

mailto:notredame@notredame.nl
http://www.notredame.nl/
mailto:notredame@notredame.nl
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9. Bijlagen

9.1 Nevenfuncties toezichthoudend bestuur 
Dhr. E.R.J. (Erik) van Aalzum (voorzitter) 

- Lid van de Raad van Toezicht van De Lindenberg, Nijmegen

Mevr. S.M.E. (Sylvie) Deenen (penningmeester) 
- Geen nevenfuncties

Dhr. V.N. (Vincent) van Waterschoot (lid) 

- Lid bestuur van de Stichting Friendship Albany Nijmegen

- Voorzitter van de Stichting Seven Hills Runners Club

Mevr. E.C.H. (Bettina) Willemsen (lid tot februari 2019) 
- Geen nevenfuncties

Mevr. F.P. (Femke) Geijsel (lid) 

- Bestuurslid van Stichting Technasium

- Bestuurslid van de divisie Beleid en Organisatie van de Vereniging van Onderwijsresearch (VOR)

9.2 Nevenfuncties directeur-gevolmachtigd uitvoerend bestuurder 
Mevr. M.J.F. (Marij) van Deutekom 
- lid Raad van Advies iXperium / Centre of Expertise leren met ICT, HAN (tot september 2019)

- lid Raad van Toezicht NSO/CNA Leiderschapsacademie Amsterdam
- lid Raad van Toezicht ROC de Leijgraaf Oss, Uden en Veghel
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