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Voorwoord

Met trots presenteert Klts Prlmair het Jaarverslag 2018. Via dít verslag geven wij onze
belanghebbenden en andere geïnteresseerden inzicht ln de resultaten die wlj het afgelopen jaar
hebben behaald.

Hoogtepunten in het ondenvljs
Onze opdracht ís om te zorgen voor goede kÍnderopvang en goed basisonderwiJs. We willen dat
ieder kind zich opthaal kan ontwlkkelen. Het nieuwe strategisch beleldsplan van Kits Primair ls dlt
jaar gereed gekomen. l'lleraan hebben ouders, kinderen, leraren, directieleden, stafmedewerkers
en leden van de Raad van Toezicht meegewerkt. Hierdoor is het een breed gedragen document
geworden. Op basis van het nieuwe strategisch beleidsplan hebben alle integrale kindcentra (IKC'S)
van Kits Primair de eigen missie en visie (opnieuw) geformuleerd. Dít geeft richting aan IKC-
ontwikkeling voor de toekomst.

Goede leraren zorgen voor goed onderw|s
De kwaliteit van ons onderwljs heeft de hoogste prioritelt. Goede leraren en ondersteunend
personeel zijn de belangrijkste voorwaarden voor het bieden van goed onderwiJs. In 2018 hebben
we hÍerin volop geïnvesteerd. De professionaliteit van medewerkers wordt in de organisatie steeds
beter geborgd en voldoet aan de standaarden die we zeÍf belangriJk vinden. Zo zijn er verschilÍende
netwerken blnnen de organisatle, intervislemogeliJkheden en Ís er een uitgebreld programma voor
3e en 4e Jaars studenten en startende leraren. Ook bieden we vraaggestuurde workshops en
trainingen aan in ons opleidings- en tralningscentrum (OTC). Voorts krijgt de ontwikkeling en
deskundigheidsbevordering van teams steeds verder vorm, met de uitwerking van de missie en
visie middels de lKC-jaarplannen.

Uitstekende resultaten
In het onderwiJs bieden we een onderwiJsaanbod aan in samenhang, Dat betekent dat er blj Ktts
Primair veel aandacht is voor talentontwikkelÍng, onder andere vla ons Lifestyleprogramma, voor
de sociaal emotionele en creatieve ontwÍkkeling. Daarnaast blijven we op doelmatige en planmatlge
wijze inzetten op de basisvaardigheden. Deze aanpak werpt zijn vruchten af, Dit blijkt ult de
positieve waardering díe we van het Voortgezet Onderwijs krijgen over de zelfstandigheid van onze
leerlingen. Tevens bÍiJK ult de eindtoets van 2018 dat wederom alle IKC's boven de ondergrens en
boven het landelÍJk gemiddelde scoren. Hler zfln we trots opl

2018
2018 was een jaar waarin we veel hebben bereikt en dichterbij de realisatie van onze ambities zijn
gekomen. Dit was mogelijk danl<zíJ de lnzet, flexlbiliteit en betrokkenheid van al onze
medewerkers. Bedankt daarvoor! Ook een woord van dank aan onze Raad van Toezicht, de
gemeenschappelIke medezeggenschapsraad (GMR), de betrokken ouders van de Steunstichfing en
de medezeggenschapsraden en oudercommlssles van alle IKC's. Het is belangrfik met elkaar de
dialoog aan te gaan en we zijn bllj dat we dat op een goede en preHige manier hebben kunnen
doen. We hebben het vertrouwen om van 2019 wederom een succesvol jaar te maken, waarln we
opnÍeuw verder kleur kunnen geven aan onze kÍnderen en aan elkaar.

Stichting Kits Prímalr

Koos van Rlezen
Directeur-bestuurder
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1. Kits PrimaÍr

1.1 Karakterlserlng / organlsatlectructuur

SÍnds 1 augustus 2008 vormt de Stichting Openbaar BasisonderwÍJs Midden-Drenthe (St. OBOMD)
het bevoegd gezag van de op dit moment 11 openbare basisscholen in de gemeente Midden-
Drenthe. In juni 2016 (formeeÍ op 31-01-2017) ls de naam veranderd ln Stichting Klts Prlmalr en ls
de'Code Goed Bestuur' omarmd.

De StichtÍng wil zorgdragen voor een adequaat aanbod van kwalítatlef goed onderwijs met
aandacht voor o.a. alle kinderen, hun ouders, het gehele personeelsbestand, de flnanciële positie
van de StichtÍng, goede passende huisvesting en een sterk onderwijskundig beleid.

Met Íngang van het schooljaar 20t7-20tg bestaat het manaEementteam ult:
Directeur-bestuurder: dhr. J,C. van Rlezen
Dlrecteuren: dhr. D. Dekker, mw. I. RoriJe, dhr. S, B'rjl, rnw. M. van Zanden en

dhr. M. Plas
UnÍtmanager FacilítaÍr: dhr. G. Samson
UnitmanagerAdministratie: dhr. H. ten Hoor

De MT-leden werken op basls van gelUkulaardlgheld, vanuit leders functie, rol, taak en
vera ntwoordelijkheid. De di recteur-bestuurder is eindverantwoordelijk.

Vanaf 31-01-2At7 is de naam 'Stichting OBOMD' offÍcieel veranderd in ' Stichtlng KÍts Primair'en
tegelijkertUd is de'Code Goed Bestuur' orïrarmd,

Bestuursnummer:
Statutaire zeteÍ:
Kamer van Koophandel:
Postadres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Internet:

1.2 Organogram

4L8L2
Gemeente Midden-Drenthe
oLL33773
Hofstraat 18
9411 LB Bellen
0593 535100
www.kltsprlmalr.nl

Raad van Toezlcht

Directeur-bestuurder

IKC-directie
VerantwoordeliJk voor de
kwaliteit van het onderwiJs,
zorg, personeel en ict.

medewerkerc

Unit managerË
VerantwoordeliJk voor:
- Facilitair
- Financiën / administratie

Medewerkers
bestuursbureau
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1.3 Migcle, vlsie en kernwaarden

In 2018 is er een strategisch beleidsplan geformuleerd met als doel te beschriJven waar de
stichtíng voor staat en om richting te geven en kaders te stellen voor de perlode 2018-2022. Het
strateglsch beleidsplan heeft ziJn uitwerking gekregen in Jaarlljkse lKC-actieplannen.

In 2018 zijn onze missle, visie en kernwaarden als volgt omschreven:

Onze mlcsle
Kits Primair wil goed onderwiJs en goede kinderopvang verzorgen, gericht op de optlmale
ontwlkkeling van leder kind. WiJ geven kleur aan onderwiJs en klnderopvang. Aan onze kinderen,
maar ook aan elkaar als professionals.

Onze visle
Bij ons staat het kind centraal. Ieder kind is uniek en verdient aandacht en respect. Wij bieden
kinderen een vellige, stimulerende en uitdagende omgeving waar talenten tot ontplooÍing komen.
Een plek waar een kind zlch optimaal kan ontwikkelen. Waar een kind kan uitgroeien tot een
socÍaalvaardig en weerbaar mens met een positief zelfbeeld. Onze lntegrale kindcentra (IKC3) zun
openbaar. Verschillen tussen kinderen zlen we als een verriJking voor ons onderwiJs en onze
kinderopvang. Iedereen is welkom. We leren kinderen samenwerken, respect te hebben en in te
zíen dat mensen verschillend ziJn, maar toch gelijkwaardig.

Onze kernwaarden
Klts Prlmair ls open en toegankelljk
Onze lntegrale kindcentra ziJn openbaar en toegankeliJk voor leder kind. Onze medewerkers ziJn
gastvrij, communicatief en staan open voor de ideeën en meningen van anderen.

Kits Prlmair is resultaatgericht
De kinderopvang en het onderwijs zijn gericht op de optlmale ontwikkeling van íeder kind. Hierin
wlllen we aantoonbare resultaten halen. We ziJn ambltiêus en strêvên naar de hoogste kwaliteit.

Kits Primalr is professioneel
Alle medewerkers van Kits Primair zljn professionals en laten dÍt ook zien. Er is voortdurend
aandacht voor professionalisering en de versterking van het professionele klimaat.

Klts Prlmalr ls samenwerkend
Kits Primair werkt samen met de omgeving: met ouders, vereniglngen, externe organisaties binnen
het sociale domein en het voortgezet onderwiJs. Onze lntegrale kíndcentra hebben een spilfunctie
Ín de wijk of het dorp.

Kits Prlmair ls respectvol
We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Onze medewerkêrs, maar ook de
ouders en klnderen, zÍjn respectvol naar iedereen.
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1,4 Onderwflskundige resultaten

In het afgelopen verslagjaar (2018) zijn de volgende resultaten behaald:

,.4,r. Zo geven wll kleur aan onze klndercn

We ontwlkkelen een breed aanbod van vakken en actlvltêlten, zodat klnderen ontdekken
wat ze leuk vlnden.
Aanpak: Er is een basispakket Lifestyle voor alle IKC's. Elk IKC bepaalt welke vakken en
actlviteiten ze aanvullend willen aanbieden, op welke manler ze dat willen doen (workshops,
gastlessen) en welke expertise van buitenaf daarvoor nodig is. DÍt plan maakt onderdeel uit van
een bredere lnventarisatie van talent. Kinderopvang en onderwijs werken hierin samen.

We hebben ln de kinderopvang en in ons onderwfis aandacht voor verechlllen ln tempo,
nlveau en talent tusaen kinderen.
Aanpak: Alle IKC's zorgen voor extra verdiepÍngs- en verbredlngsstof voor klnderen die
bovengemiddeld presteren, naast levelwerk. Ook ls er voldoende aanbod voor kinderen die
cognltlef minder sterk z[n. Daarnaast is het aanbod breed en gevarieerd, zodat kinderen kunnen
ontdekken waar hun affiníteiten en talenten liggen.

6

G$teld€ doelen voor 2O22 Recultaat ln 2O18

Er ls een beredeneerd aanbod voor de vijf
leergebleden van Lifestyle, incluslef een
basÍspakket dat geldt voor aÍle IKC'S. Dit
baslspakket maakt onderdeel uít van het
samenhangend aanbod van Kits Primalr en is
vooral ervaringsgericht van opzet.

Beredeneerd aanbod is uitgewerkt en
afgerond.

Ín íeder IKC-plan (schoolplan) is een breed,
samenhangend en integraal curriculum
beschreven in samenhang met de kernwaarden
van KÍts Primair.

De uitwerking vÍndt plaats in het nieuwe IKC-
plan (2019).

Het Lifestyleteam ontwikkelt zich richting een
vraaggeÊtuurd team, dat op verzoek van IKC's
doelgerichte activiteiten kan ontwikkelen,
organiseren en uitvoeren of collega's hierin kan
ondersteunen.

In toenemende mate wordt het Lifestyleteam
vraaggêstuurd lngezet. Voor de kinderopvang
worden actlviteitenklsten i n th ema's u itgewerkt
(voor de NSO en voor de vakantieopvang).

Gertelde doelen voot 2O22 Reeultaat ln 2O18

Er ls (stlchtingsbreed) beleÍd ontwikkeld,
waarln ls beschreven hoe kinderen die zich
bovengemlddeld ontwikkelen, worden begeleid
en ondersteund. Er ís sprake van een
beredeneerd aanbod voor deze doelgroep.

De expertisegroep begaafdheid heeft een
eerste aanzet in concept ultgewerkt.

Er zljn mogeliJkheden ondezocht voor
kinderen die rneer behoefte hebben aan
praktische vaardigheden om doelessen te
volgen op bUvoorbeeld een school voor
voortgêzet onderwijs,

Wordt in 2019 verder uitgewerkt.

Pa ra af vo o r wa a rm e rkÍ n gsdo e I e ln d e n



Passend onden'vfis bl'rJft een continu
(veóeter)proces binnen Kits Primair, met als
uitgangspunt'zorg naar het kind'.

Er wordt vooral Íngezet op de verbetering van
de kwaliteit van de basisondersteuning d.m.v.
coaching door de MIBbrs.

De digitale leeromgevlng en de
softwarepakkêtten ziJn adaptief om zo goed
mogelljk aan te kunnen sluiten bij de
verschillende onderwijsbehoeften van
kinderen.

Enkele IKC's experlmenteren met Gynzy.
Ook is de rekensoftware verder ontwikkeld.

We laten onze klnderen ervarlng opdoen met verschlllende manleren van leren.
Aanpak: Professíonals bíeden de leerstof op verschlÍlende manleren aan. Kinderen gaan bíj
verschillende onderdelen van het aanbod ook leren door te ruíken, proeven, voelen, luisteren,
kiJken en doen. Hlerdoor ls er een optimale balans tussen vormen van directe lnstructle en
ervaringsgericht leren, De manÍer waarop elk IKC dit aanpakt wordt omschreven ln de IKC-
plannen.

We onderzoeken of we door verschlllende groeperlngovormen het onderwllc voor onze
leerllngen kunnen verbeteren.
Aanpak: IKC's brengen Ín kaart voor welke leerllngen ze hun onderwfis anders wlllen groeperen
(denk aan groepen op basis van níveau, interesse of leerstijl) en hoe ze dat voor zlch zÍen
(frequentie, vorm). Pílots worden door de stÍchting ondersteund en gefaciliteerd.
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In ieder tKC-plan (schoolplan) ls beschreven
welke vormen van leren centraal staan, met als
uitgangspunt de ontwikkelíngsgerichte visie
van Kits Prlmair. Er Ís onderscheid gemaakt
tussen het aanleren van de aanvankelijke
processen, het Íeren van Jonge kinderen, het
leren in en bulten dê school en het toepassen
van de geleerde vaardÍgheden biJ
(biJvoorbeeld) de wereld-oriénterende va kken.

IKC-plannen worden ln 2019 opnieuw
geschreven.

Gestelde doelen voor 2O22 Resultaat in 2O18

De mogelijkheden ziJn verkend met betrekking
tot een Juniorcollege (lO-L4 jaar) in
samenwerking met het voortgezet onderwijs.

Nog geen resultaat te melden.

Minlmaal twee IKC's hebben geëxperimenteerd
met verschillende, nleuwe vormen van het
groeperen van leerlingen, waarblj het
leerstofi aa rklassensysteem is doorbroken.
Ervarlngen ziJn gedeeld in de verschillende
netwerken van Kits PrÍmair.

Op IKC Meester Siebering wordt
geëxperlmenteerd met groepsdoorbrekend
werken op het leerplein.

Paraaf voor



1.4.2. 2o geven wll kleur aan onzê toekomst

Onze lKCs bliiven de pedagoglsche en educatleve hraliteit versterken.

Aanpak: Elk IKC streeft ernaar het kwalificatieniveau ?oed' te halen.

We zorgen voor een goede baelskennls b[ onze klnderen'
Aanpak: In onze laaggeletterdê gemeente blljven de basisvakken taal, rekenen en (begriJpend)
lezen een stevige basis houden ln ons onderwijs.

I

In 2018 waren alle eindopbrengsten van alle
IKC's voldoende (boven de inspectie
ondergrens) en boven het landelijk
gemiddelde.

Ieder IKC (basisondenruiJs) haalt JaarliJks
voldoende (eind)opbrengsten en realiseert
voldoende leerwlnst, passend biJ de kenmerken
van de leerlingenpopulatie.

In 2018 geen inspectlebezoek geweest.ln 2O22 hebben mlnimaal twee IKC's het
oordeel 'goed'ontvangen van de Inspectie van
het Onderwljs of door een externe lnstantie die
kwalitatleve audits uifuoert.

De praktijk is in alle opzichten als voldoende
beoordeeld.
Tekortkomingen op het gebied van
ontbrekende EHBO-diploma's. Scholing ls
begin 2019 gepland.

Tijdens bezoeken aan de klnderopvanglocaties
zijn alle indicatoren door de onderwfisÍnspectie
en de GGD als voldoende beoordeeÍd.

Gestelde doelen voor 2022 Resultaat ln 2O18

In ieder IKC-plan (schoolplan) ís het aanbod
van de baslsvaardigheden beschreven. De
gebruikte methoden en leermiddelen zijn
gericht op het behalen van de kerndoelen' de
referentieniveaus en op een optimale
ontwikkeling van ieder kind. MÍnlmaal 50o/o van
de onderwiJstfid wordt besteed aan de
basisvaardigheden,

Gerealiseerd op alle IKC's.

Er is een netwerk van taal- en
rekencoórdinatoren op stlchtingsniveau. Dit
netwerk levert een aantoonbare bíJdrage aan
het borgen van de kwallteit van de
basÍsvaardigheden op de IKC's.

Er is een netwerk van taal- en
rekencoórdinatoren. De rekencoórdinatoren
zÍjn gestart met de opleiding tot
rekencoórdinator.
De taalcoórdinatoren volgen scholing omtrent
begrijpend lezen.

Er is een doorgaande liJn van 0'13 jaar op het
gebied van de basisvaardigheden, met een
accent op voorlezen, lezen en boekpromotie.
De rol van ouders hlerbf is essentleel,

Deels gerealiseerd.
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Gertelde doelen voor 2022 Resultaat ln 2018

Er ls een educatieve visie geformuleerd van 0-
13 Jaar. Alle IKC's verantwoorden in hun IKC-
plan de doorgaande liJn van het educatieve
aanbod van 0-13 jaar en de wÍJze waarop dlt
aanbod in samenhang wordt aangeboden.

IKC-plannen worden in 2019 opnleuw
geschreven,
In enkele IKC's worden enkele thema's
afgestemd tussen de onderbouwgroepen
(kleuters) en de peuters.
Op IKC 't Hieker Nust ziJn er 3 gezamenliJke
thema's perJaar (0-13 Jaar).

In de multifunctlonele accommodatles (mfa's)
wordt gezocht naar mogelfkheden om het
educatieve aanbod van 0-13 Jaar optlmaal af te
stemmen.

Afstemming vindt nu vooraÍ plaats op het
gebied van PBS.

Daar waar sprake is van het aanbieden van
(delen van) het educatieve aanbod door
thematisch ondenariJs en proJecten, ls dlt ln het
IKC-plan (schoolplan) beschreven.

IKC-plannen worden ln 2019 opnieuw
geschreven,

We streven naar een samenhangend aanbod en een goede afstemmlng tussen Inaschoolsl aanbod
op de kinderopvant en aanbod op school.
Aanpak: Op elk IKC stemmen ondenruljs en kinderopvang aanbod met elkaar af door een gezamenliJk
jaarplan te maken. Thema's en projecten worden samen opgepakt. We versterken de doorgaande
lijn van het educatieve aanbod. Waar mogelijk bieden we het educatieve aanbod ln samenhang aan.

We leren onze klnderen belangrfke vaardlgheden om ze goed voor te berelden op de
toekomst.
Aanpak: Onze IKC's bedden vaardlghedenonderwfs Ín het lesprogramma in door de focus te leggen
op het versterken van de soclale vaardigheden en door bfvoorbeeld vakken als programmeren of
serious gaming aan te bieden, Waar mogellJk wordt gebruikgemaakt van een leerlfln. Het inbedden
van vaardighedenonderwijs vormt onderdeel van de plannen dle onze IKC's maken voor het
samenhangend aanbod.
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Gestelde doelen voor 2O22 Rêsultaat in 2018

Er is stichtingsbreed beleid geformuleerd op
het gebied van de sociale vellígheld. Alle IKC's
hebben een wetenschappeliJk onderbouwde
methode voor de sociaal-emotionele
ontwÍkkeling geïmplementeerd.

Twee directeuren mêt de portefeuille soclaal
emotionele ontwikkeling hebben een êerste
opzet gemaakt. Uitwerking vlndt plaats in
20L9.

Op ieder IKC is adequaat anti-pestbeleid, Uitwerking víndt plaats in 2019.

In 2019 is er een uitgewerkt lCT-beleid voor de
hele stichtlng. Dit beleid omschriJft op
planmatige wljze op welke onderdelen de
digltale leeromgeving op de IKC's zal worden
verbeterd, de invoering van softwarepakketten
(maatwerk) en de wijze waarop de scholing
voor het personeel vorm krijgt. Ook omschrÍjft
dit lCT-beleid het aanbod op het gebied van
ICT en (het omgaan met) multlmedia en de
lmplementatie van dit aanbod op de IKC3.

ICT-beleid wordt in 2019 verder uitgewerkt.
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Gertelde doelen voor 2O22 Recultaat ln 2O18

In 2O22 hebben alle IKC's in hun IKC-plan
aangegeven hoe zij eigenaarschap van
kinderen en de eigen verantwoordelijkheid
voor het leerproces vormgeven. De
verschuivende rol van de professional en het
gebruik van (vormen van) poÉfolio's is hier
een onderdeel van.

Enkele IKC's zijn in het schooljaar 2018-2019
gericht bezig met het veranderondenverp
'EÍgenaarschap b[ leerlingen', Ervaringen
worden gedeeld in het managementteam.

We stlmuteren elgenaarschap biJ klnderen door elgen leerdoelen te formuleren. Hlerdoor
zullen onze professlonals ook meer de rol van mentor en coach aannemen.
Aanpak: Kinderen gaan leren om hun eigen leerdoelen te formuleren. Ook worden gesprekken met
kínderen, ouders en leerkrachten ingevoerd vanult het perspectief van het kind, waaóU de
ontwikkeling van het kind centraal staat. De professlonal ontwikkelt zich, naast zijn rol als
begeleider en leraar, ook tot coach van de kinderen.

We ontwlkkelen biJ onze kinderen een brcdc bllk op de maatgchappij.
Aanpak: Elk IKC onderzoekt hoe zij aandacht kan besteden aan andere culturen, burgerschap en
sociale integratie, Waar mogelijk maakt dit onderdeel uit van de plannen voor het samenhangend
aanbod.

We voldoen aan de nleuwe wetgevlng rcnd de kinderopuang (wet IKK).
Aanpak: De komende jaren dragen we er zoÍg voor dat we aan alle eisen van de wet IKK voldoen.

We gaan ult van duurzaamheld bU het ver(nleuw)bouwen van onze locaties.
Aanpak: Bij het renoveren of vernieuwen van onze gebouwen is duurzaamheid de komende Jaren
het uitgangspunt.

Gestelde doelen voor 2022 Recultaat ln 2018

Er is stichtingsbreed beleid geformuleerd op
het gebied van burgerschap en sociale
integratie.

Gerealiseerd

In ieder IKC-plan ls duidelijk beschreven op
welke w'[ze er aandacht besteed wordt aan
andere culturen, burgerschap en sociale
integratie.
Ieder IKC onderzoekt welke rol het
vreemdetalenonderwijs kriJ gt i n het currlcul um.

IKC-plannen worden in 2019 opnieuw
geschreven.

Gestelde doelen voor 2O22 Resultaat ln 2O18

In 2018 voldoen alle locaties van de
kinderopvang aan de gestelde eisen vanuit de
wet IKK (uítgezonderd de onderdelen die van
kracht zijn op l januari 2019).

Gerealiseerd.

Resultaat ln 2O18Geetelde doelen voor 2022

In de verbouwingsplannen voor IKC Harm
Smeenge is klimaatbeheersing en
duurzaamheÍd een prioriteit.

^

Ieder gebouw is na renovatie of vernieuwlng
aantoonbaar duurzamer: er is sprake van een
gezonder binnenklimaat en er zijn lagere
energiekosten.
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,..4.3. Zo geven wfi kleur aan onze omgevlng

Wo zorgen dat ouders en school gamen optreklcen ln het leren van klnderen.
Aanpak: Onze IKC's geven aan ouders aan wat zij onder ouderbetrokkenheid verstaan en waarom
ze dat belangriJk vlnden. Wederzijds spreken $,e wensen en verwachtingen naar elkaar uit. Elk IKC
maakt een plan dat zorgt voor meer partnerschap tussen ouders en IKC.

We vergroten de epllfunctle van onze IKC? door camên te werken met dorp of buurt,
Aanpakl Alle IKC's gaan actief samenwerken met partners (buurtbewoners, verenigingen,
mlddenstand, zorgaanbieders) uit buurt of dorp blj activltelten en in ons onderwiJs. Denk aan
sport- en speldagen, gastlessen, excursies en workshops, maar ook aan dlenstverlening op het
gebled van zorg en welziJn.

We vergroten de spilfunctie van onze IKC's door nagchools aanbod voor ieder klnd ln
huic te hebben.
Aanpak: Onze IKC's zargen voor een breed naschools activiteitenaanbod, waar mogelijk en
wenselijk met externe partners als vereniglngen en instellingen. Het aanbod sluit zoveel mogelijk
aan op wat er op school wordt aangeboden (proJecten, thema's), We onderzoeken of we dit aanbod
ook toegankeliJk kunnen maken voor de kinderen díe niet naar de opvang gaan. Ieder IKC werkt
aan goede en uitdagende voorzieningen op het schoolplein (groen, sport, bewegen), waar kinderen
na schooltijd kunnen spelen.

Gegtelde doelen voor 2O22 Recultaat ln 2018

h 2A22 hebben alle IKC's van Kits Primair in
hun IKC-plan (schoolplan) aangegeven hoe ziJ
het partnerschap van en met ouders
vormgeven.

IKC-plannen
geschreven.

worden in 2019 opnieuw

Er ls een webbased ouderportaal voor de
kinderopvang en voor het onderwiJs dat we
lnzetten als communicatiemiddel naar ouders.

Op 4 IKC's is het ouderportaal voor de
klnderopvang nu'in de lucht'. De overige IKC's
volgen ln 2019.

Geatelde doelen voor 2O22 Recultaat ln 2O18

In het IKC-plan is aangegeven met welke
partiJen er in de directe omgevlng wordt
samengewerkt en hoe deze samenwerking is
vormgegeven.

IKC-plannen worden in 2019 opnieuw
geschreven.
Op de meeste IKC's zljn al
samenwerklngsconstructies met verschillende
organisaties op het gebíed van sport, spel en
cultuur.
Voorts ls er een nauwe samenwerking met de
bibllotheken,

Op stichtingsníveau zÍjn mogelijkheden
onderzocht om zorg en welzijn meer een plek
te geven blnnen de IKC's.

Binnen de gemeente wordt er gewerkt aan
nieuw JeugdbeleÍd. Kits PrimaÍr is hier nauw bij
betrokken.

Geetelde doelen voor 2O22 Resultaat ln 2O18

ln 2022 bieden alle locaties een breed
(naschools) aanbod aan, uraar voor ieder kind
íets te halen is.

Lifestyle heeft een eerste leskist ontwikkeld
voor de naschoolse opvang,

Pa raaf voor wa a rme rkl ngsdoe I e Í n d e n
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Ieder IKC onderzoekt de mogeliJkheden om de
voozieningen op het pleln tê optlmaliseren. De
inrichtlng van het plein sluit aan biJ de visle en
profilerlng van het IKC. Er is sprake van
samenwerking met belanghebbenden in de
wijlíhet dorp.

Verschillende IKC's hebben projecten lopen om
het plein meer natuurlijk in te rlchten. IKC De
Zuíderenk heeft een natuur- en ontdekplein
geopend in 2018,

We vergroten de zlchtbaarheld van onze IKC'o ln dorp oÍ buurt door een heldere
profllerlng.
Aanpak: leder IKC werkt aan een heldere visie en identiteit/profilering en zorgt eruoor dat dit
profiel actlef door de medewerkers wordt uitgedragen. Bij de keuze voor aanbod, activlteiten en
leerstof ls het profiel zoveel mogelijk leidend,

We rpelen ln op de dalende leerllngenaantallen ln ons gebled door eamen te werken met
gem€ente, echoolbecturên en mogeliJke andere FaÍtner;.
Aanpak: We staan open voor samenwerking met verschlllende partners op het gebled van
kinderopvang, onderwiJs en binnen het sociale domein.

Gcatelde doelen vaor 2O22 Resultaat ln 2O18

Elnd 2018 heeft ieder IKC een uitgewerkte
missie en visíe, waarult een duidelijke identiteit
of profilering van het IKC spreek. Voor de
missie/visle en de ldentiteit/profilerlng is breed
draagvlak onder alle teamleden.

In 2018 heeft leder IKC een (nleuwe) missie
en visie uitgewerkt, op basis van de missle en
visie van Klts Prlmalr,'

Geetelde doelsn voor 2O22 Resultaat in 2018

Het marktaandeel is ln 2022 minlmaal gel'tJk
gebleven (600/o),

Marktaandeel ln 2018 ls llcht gestegen voor
het baslsonderwils.

ln 2022 zíjn verschillende mogel'tjkheden
onderzocht om adequaat in te kunnen spelen
op de krÍmp ln de reglo. Uitgangspunt is
thulsnabiJ en passend onderwiJs (en
kinderopvang) voor ieder kind, het hebben en
houden van een flnancieel gezonde organisatie
en de kernwaarden van Kíts Primair.

Continue proces van monÍtoren, evalueren en
actle ondernemen. De grootste krimp is
inmlddels achter de rug, ln 2020 stroomt nog
1 grote groep ult.
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,.4.4. Zo geven wlJ kleur aan onze ptofesslonals

We benutten de talenten van onze medewerkers op een climme en eÍÍectleve manlen
Aanpak: Elk IKC inventariseert aan welke gespecaaliseerde professionals en talenten behoefte is,
omdat ze die zelf niêt in huis hebben (aanslultend bU het profiel en biJ het educatieve aanbod), Ook
brengt elk IKC ln kaart wat de medewerkers voor de stichtlng zouden kunnen betekenen. De
stichtlng maakt op basls daarvan een plan hoe specialisten en talenten stichtlngsbreed kunnen
worden ingêzet. Scholing wordt lngezet om vaardigheden, specialisaties en talenten verder ult te
bouwen. Specialisaties die er al zijn (bouw-, reken- en taalcoórdinatoren,
hoogbegaafdheidspecia list) worden versterkt.

De medewerkers versterken hun coachende rol naar klnderen.
Aanpak: De stichtlng biedt leerkrachten scholing aan op het gebied van coachend lesgeven. BÍnnen
de kinderopvang wordt de rol van mentor verder uitgewerkt. StichtÍngsbreed worden
intervisiegroepen rond coachend lesgeven opgericht.

Gestelde doelen voor 2022 Rêsultaat ln 2O18

In 2A22 heeft Kits PrimaÍr in kaart gebracht
aan welke talenten/expertises de organisatie
de komende Jaren behoefte heeft, Het is
duldelfk welke expertlse we in huis hebben en
welke expertlse we Julst van buiten de
organisatie wlllen betrekken.

De eerste resultaten worden ln 2019 verwacht,

Er is een scholÍngsplan met betrekking tot het
versterken van de benodígde specialisatÍes en
het versterken van de netwerken van Kits
Primalr.

De eerste resultaten worden in 2019 verwacht.

Gestelde doelen voor 2O22 Resultaat ln 2O18

Vanaf schooljaar 20L8-2OL9 worden JaadUks
scholingsbiJeenkomsten voor medewerkers in
het OTC of op teamniveau georganiseerd over
coachend lesgeven, het werken met vormen
van portfolio's en het vergroten van het
eigenaarschap van kinderen,

Eerste OTC's zijn gepland rond dit onderwerp.
Voorts vindt er teamscholing plaats b[ enkele
IKC's.

In 2O22 z'rjn er stichthgsbreed
intervisíemogel$ kheden voor medewerkers,
waari n professionele uitwissel ing plaatsvíndt.

Er zijn intervÍslebijeenkomsten voor de
onderbouw, leraren groep 3 en voor startende
leraren.
Interne netwerken voor de táal-, reken-,
lifestyle- en facilitalr coórdinatoren, de MlB'ers
en de (hoog)begaafdheidsspeclalisten.
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We stlmuleren leerkrachten en pedagoglgch medewerkers om :lch verder te
ontwlkkelen.
Aanpak: We streven ernaar dat leerkrachten zich (willen) ontwlkkelen van startbekwaam en
basisbekwaam naar vakbekwaam en excellent. En de pedagogisch medewerkers ontwikkelen zich
naar niveau 4 en waar mogelijk naar niveau 5. De stichting faciliteert en ondersteunt de
medewerkers in deze ontwikkeling waar mogelijk. Binnen de professionele en ontwikkelingsgerichte
cultuur is dit een gedeelde verantwoordelijkheid.

We wlllen dat op elk IKC klnderopvang an onderwfs aamên één vlsle formuleren.
Aanpak: Op eÍk IKC formuleren onderwijs en opvang één visie waarin staat wat ze belangrljk
vlnden, wat ze de komende vier Jaar wíllen bereiken en hoe ze dat gaan aanpakken.

We onderzoeken nleuwe organlsatlevormen, waarbfl onderwfls en kinderopvang
optlmaal gebrulk kunnen maken van elkaars expertlse.
Aanpak: De stÍchting onderzoekt nieuwe organÍsatievormen binnen de IKC's. Er komt een pilot,
waarbfl het leerstofJaarklassensysteem wordt losgelaten en pedagogisch medewerkers en
leerkrachten samen lngezet worden voor klnderen van 0-13 jaar. De uitkomsten worden
stichtingsbreed gedeeld.

Gestelde doelen voro,s 2022 R.esultaat i n 2O18

Alle pedagogisch medewerkers ziJn in staat om
ontwikkelingsgericht te kunnen werken met
kinderen van 0-4 Jaar. Op basis van een
ontwikkelingsvolgmodel zijn de pedagogisch
medewerkers in staat om ontwlkkel ingsgerichte
activiteiten aan te bleden aan de verschlÍlende
klnderen.

Alle PM'ers hebben de ïNK-training gevolgd
en scholing omtrent BOSOS
(ontwikkelingsvolgmodel). In 2019 vindt
coaching-on-the-job plaats door externe
specialisten en door de pedagoglsch
beleidsmedewerker/coach.

Jaarlijks neemt >90oÁ van de medewerkers
deel aan OTC- of schollngsbijeenkomsten.

Alle pedagogisch medewerkers hebben
deelgenomen aan de TINK-trainíng.
Alle leraren nemen tenminste deelaan de
teamgerichte scholl ng,

In de functioneringsgesprekken besteden wíj
JaarliJks aandacht aan de
ontwikkellngsmogeliJkheden en -ambities van
de medewerkers,

Jaa rl ijks terugkerend.

Gestelde doelen voor 2O22 Resultaat ln 2018

Eind 2018 heeft ieder IKC een uitgewerkte
missie en visie, waaruit een gezamenl'rjk
gedragen, duidelljke ldentiteit of profilering
van het IKC spreeK.

Gerealiseerd

Gestelde doelen voor 2O22 R.esultaat ln 2O18

IKC's krijgen de mogellJkheid om (op
planmatlge wiJze) te experlmenteren met
verschi ll ende organlsatievorÍnen. h 2A22 zljn
er tenminste twee pllots'anders organiseren'
opgezet en geëvalueerd.

0p IKC Meester Siebering wordt
geëxperimenteerd met g roepsdoorbrekend
werken op het leerplein.
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Gestelde doelen voor 2O22 Recultaat ln 2O18

Er is een set professionele standaarden die
richting geeft aan de professionele cultuur van
Kits Primalr.

Gerealíseerd (opgenomen in het professioneel
statuut).

Er is een professioneel statuut waarÍn de
professionele rulmte voor onderwíJzend
personeel geregeld is.

Gerealiseerd.

Er zíjn mogelijkheden tot 360 graden feedback
en intervisie.

Er zqn lntervisiemogelÍjkheden. Nog geen
mogelijkheden voor 360 graden feedback.

De Stichting Kindcentra Kits Prlmair en de
Stichting Kits Primair zijn financleel gezonde
organisatíes. Er is in 2018 een financiële
onderbouwing voor de komende 4 Jaren, welke
Ís vertaald in een meerjaarse begrotlng.

Belde stichtingen ziJn financieel gezond

Processen van Planning & Control zljn ln
toenemende mate geautomatiseerd,

Afas wordt ln toenemende mate lngezet voor
d iverse bedriJfsprocessen.

We zorgen voor een goede baslr, zodat onze professlonals optlmaal hun werk kunnen
doen.
Aanpak: We sturen actlef op de continuïteit van de organlsatie, borgen de kwalitelt van
kinderopvang en onderwijs en stimuleren ontwikkeling. We werken voortdurend aan de verbetering
van onze professionele cultuur. we houden onze stichtingen financieel gezond.

Het terugdrlngen van het zlekteverzulm blfift prlorltett.
Aanpak: Met name het ziekteverzulm als gevoÍg van overwerkt zijn willen we terugdringen door
een betere signalering.

Gestelde doelen vaar 2O22 Reeultaat ln 2O18

Er ls gerÍcht aandacht besteed aan de
werkdruk. In de personeelsgesprekken ls
werkdruk een terugkerend item en de
begeleidingsmogeliJkheden voor professionals
díe werkdruk ervaren zijn uitgebreíd. De
registratie/administratiedruk van de
professÍonals is verder teruggedrongen. Ook de
groepsplannen en eventuele handellngsplannen
zijn beknopt en beperkt tot dê meest essentlële
gegevens. Uit de tevredenheldsondezoeken en
de RI&E blijkt dat medewerkers de werkdruk
als minder belastend ervaren.

Eínd 2018 is een psa afgenomen, met onder
meer aandacht voor de werkdruk. De
resultaten worden in 2019 verwacht.
In 2018 ziJn voor het eerst werkdrukgelden
ingezet om de werkdruk te verlagen. Omdat
deze middelen erg beperkt zijn, is de
verwachting dat de ervaren werkdruk niet echt
lager zal zijn.

Zíekteverzuim bíj Kíts Prlmair (belde
stichtingen) ligt onder het landelfk
gemiddelde.

Ziekteverzuim is door enkele langdurige
ziektegevallen boven het landelijk gemiddelde
bij de kinderopvang. Ziekteverzulm van het
onderwíjs (6,Lo/o) ligt rond het landeliJk
g em idd eld e (5,9o/o). Kortd u rend zí ekteverzu Í m
in beide stichtingen is laag.
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Ultkerlngen na ontslag
Binnen de Stichting Kits Primair wordt geprobeerd om ontslagen te voorkomen (ook i.v.m. de
verwachte personeelstekorten in de nabije toekomst). Indien ontslag níet te voorkomen is, wordt
de werknemer ln eerste instantie begeleidt naar ander werk, Mocht dit niet lukken, dan wordt het
ontslag getoetst door het Participatiefonds, waardoor de uitkeríng ten laste van het
ParticÍpatiefonds komt. In laatste instantie komt de uitkering ten laste van stichting Kits Primair.

1.5. Communlcatle / horlzontale verantwoording

Een goede communicatie met alle belanghebbenden zorgt ervoor dat informatie wordt uitgewisseld
met als doel een beter inzicht voor iedereen waardoor een open relatie wordt bewerkstelligd.

Van belang is niet alleen de communicatie richting ouders en personeel (MR / GMR), maar ook naar
andere belanghebbenden zoals gemeente, samenwerkingspartners (Samenwerkingsverband PO

22.0t, TOP Drenthe, Prisma, klnderopvang). Behalve via de algemene kanalen zoals nieuwsbrieven
en webslte, wordt ook actlef de dÍaloog gezocht om lnformatie uít te wlsselen, Stukken zoals dit
Jaarverslag en de notulen van hêt bestuur/raad van toezícht worden daartoe dan ook volledig
gepubliceerd.

1.6 SamenwerklngspaËners

Elk IKC communiceert met diverse dorp- en wljkraden, aanbieders van tussen-, voor- en
naschoolse opvang) en hulpinstanties ten behoeve van leerlingenzorg,
Op organisatlenÍveau communiceren we ondêr andere mêt de gemeente Midden-Drenthe,
samenwerkingsverbanden, opleidingsÍnstltuten, kinderopvang, "preÍerred partners" en met overlge
schoolbesturen.

1.7 Klachtenafhandeling

De stichtlng Kits Primair beschlK over een klachtenregellng. Hierln staat onder andere dat voor de
afhandeling van klachten een vertrouwenspersoon ls aangesteld en ls aangesloten biJ de
"LandeliJke Klachtencomrnissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs". De
klachtenregeling ls te vinden op de website.

In 2018 zijn geen formele klachten ingedlend. Wd is de vertrouwenspersoon een aantaÍ keren
benaderd. Het betrof vooral de communicatie tussen IKC-directie en ouders. De voorvallen zÍJn in
alle gevallen naar tevredenheid van alle partijen opgelost.

1.8 Internationallsering

Op het IKC Mr. Siebering wordt vanaf groep 1 Engels aangeboden in combinatie met andere
vakken. Dit heeft o.a. als doel de kinderen de houdlng mee te geven dat ze zich overal ter wereld
thuls kunnen voelen, dat ze zich een plekJe kunnen verwerven. Om zich hierin te bekwamen heeft
het team van IKC Mr. Siebering zich geschoold ln "Classroom English".
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2. Continuiteit

2.4 Gegevcns

2.A1 Kengetallan

Toellchtlng
De grootste daling van het aantaÍ leerllngen liJkt achter de rug. Er ls nog 1 grote groep (de huidige
groep 7), die in 2020 uitstroomt. Daarna zal het aantal leerlingen redeliJk stabiliseren,
De'prognose olo,,,," en het "werkeliJk 0/o aantal lln st. Kits PrÍmair t.o.v. totaal aantal lln" geven de
percentages weer van het aantal leerlingen op het openbaar onderwijs ten opzichte van het totaal
aantaÍ leerlingen in de gemeente Midden-Drenthe ln het basisonderwÍjs. De prognose gaat uit van
de bevolkingssamenstelling (bron: DUO). Het aantal leerllngen ls gebaseerd op de 1 oktober
tellÍngen.

Toellchtlng
In vergelijkíng met 20L7 zijn er in 2018 geen grote schommelingen. De rentabiliteit is hoger dan
begroot door extra opbrengsten: ín 2018 is extra bekostiging ontvangen met terugwerkende kracht
over 2017 die in 2018 geboekt moest worden, teveel afgedragen belastlng uÍt voorgaande jaren is
teruggevorderd en er ls een éénmallge uitkering van het samenwerkingsverband ontvangen. Dit
resulteerde in een hoger resultaat dan begroot.

Kengetal
Stand ?Lll2

VerclagJaar
2014

T+1
2019

T+2
2020

T+3
2021

Perconele bezettlng ln fte
Management/directie
0nderwiJzend personeel
Overloe medewerkers

7,5
94
13,4

8'3
94
12.5

8r3
92
L2.s

8r3
92
12.5

Aantal leerllngen
Prognose o/o êàntal lln st. OBOMD t.o.v. totaal
aantal lln
WerkeliJk o/o aantal lln st. OBOMD t.o.v. totaal
aantal lln

L4L7
57

59,8

L428
59,6

1386
59,1

1388
59,3

Comm. Don Insnectie 2018 20L7 20L6
'l- 1.55.t44 100-233 262.555

Exoloitatleresultaat L66.722 700.061 686.318
0.5 - 1.5 > 0.75 7.69 7,87 4.03

Solvabiliteit 1 (EV/TV) > 0.2 o.76 o.76 0.65
Solva ri iteit 2 (EV+VZ)/TV > 0.3 0.91 0,91 0.82
Weerstandsvermooen 1 35,720/o 38.09o/o 30-68o/c
Weerstandsvermogen 2
(-/- MVA)

24,39o/o 24,29o/o t7,37o/o

Kapitalisatiefactor
groot
kleln

< 350/o
< 6ï0/o

46,39o/o
n.v.t.

48,1o/o
n.v.t.

45,9o/o
n.v.t.

Rentabilitelt A - 5o/o >0 L.7o/o 7,4o/o 7.4o/o
Personele lastên van totaa 83.94o/o 83.860/o 83,l6Vo

n van totaal 3.680/o 4.47o/o 4.7olo
H 4.77o/o 4.17o/o 4-23oln
Overi ge instellin gslasten van
totaal

7,62o/a 7,49o/o 7,94o/o
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AcÊlva Venslaolaar T+1 í20191 T+2 (202í11 T+3 '2021t

€ € €
Vrste ectlva
Materlële vaste actlva L.34L.352 1.460.303 L-466.664 t.273.OO9

Vlottende actlva 3.499.644 2.879.759 2.567.224

Totael actlva 4.840.996 4.340.062 4.033.892 t.864

Farslva
Eioen vermooen (oubliek) 3.655.767 3.323,486 3.427.0t7 2-707.535
Voozleninoen 729.767 578.3L2 568.611 535.065
Lanolooende schulden
Kortlonende schulden 455.364 438.264 438.264 438.264

Totrel nesslva 4.840.996 4.340.062 4.O33.892 3.680.864

2.A2 ÍrleerJarenbeg roti n g

BAIAT{S

Toelichtlng

Actlva
In 2019 en 2020 zal nog stevíg worden geïnvesteerd. Zoals nu begroot zal dat vanaf 2O2L minder
worden. Daar de afschrijvingen dan hoger zullen ziJn dan de investerlngên, zal de waarde van de
materlële vaste actlva in 2O2l dalen, Daar het resultaat de komende Jaren negatief begroot is, zal
dlt de lÍquÍditelt negatief beïnvloeden, Ook de vermindering van de voozlenÍngen zal een negatief
efrect hebben op de lÍquiditeit. Per saldo zal de líqulditeit verminderen van €.2,940,785 op 3L-L2-
2018 naar € 2.080.303 op 3L-L2-2O23.
Totaal lnvesteringen 2019 : €. 464,232
Totaal investerlngen 2A2Oz C 347,979
Totaaf lnvesteringen 202I: e L56,296

Parclva
h 2Al7 is een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld voor de Jaren vanaf 2018. AÍs gevolg
hiervan wordt de vooziening "groot onderhoud" de komende 5 Jaar mlnder.

Door bovenstaande wÍJziglngen en het begrote resultaat zal het eigen vermogen de komende jaren
verminderen.

Flnanclerlngsctructuu r
Behalve de kortlopende schulden heeft de St. Kits Prlmalr geen vreemd vermogen, Het deel eigen
verínogen + voorzieningen tên opzichte van het totaalvermogen is 91o/o (solvabiliteit2).
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Toelichtlng
De staat van baten en lasten ín de begroting, zoals hierboven aangegeven, zal elkJaar weer
aangepast worden aan de nieuwe ontwikkelingen. zaken die ten tiJde van het opmaken van de
meerjarenbegrotlng nog niet bekend waren hebben elk Jaar weer nieuwe consequenties.
De extra bekostiging betreffende de werkdruk, die vanaf augustus 2018 wordt ontvangen, wordt
ingezet om meer leerkrachten voor onze stichting te behouden of aan te trekken.
In augustus 2018 is de regeling "bijzondere bekostiging wegens samenvoeglng" afgelopen.
Hlerdoor zal vanaf 2019 elk jaar minder bekostiging ontvangen worden.

Onder "overige riJksbiJdragen en subsidies" valt o.a. de zwangerschapsuitkering van het UWV, Op
deze post wordt nlet begroot. In 2018 is onder deze post ook een éénmalige opbrengst van de
belastingdienst ondergebracht.

De rente bU het schatkistbankieren staat op 0olo. De komende jaren wordt hierin geen verandering
verwacht.

Incldentele lastcn 2O18:
Aanpassing plein/bestrating G.A. de Ridder, De Bosvlinder, De Lindelaar € 18.814
Aanpassingen netwerk bestuursbureau € 6.486
Verhuiskosten inzake bestuursbureau € 5.320
Ontwerp lnzake H.Smeenge renovatíe € 14.520

lncldentele baten 2O18:
Uitkering reserves SWV PO22-01 € 53.887
Samenvoegingsbaten t/m juli 2018, dit jaar € 246.972
Materlële en personele bekostÍgÍng groei €39,872
Extra bekostlging- terugwerkende kracht deel 2017 € 105.862 (P&A/ personeel regulíer)
Overheid'restitutie belastlng € 70.963
Bonus Vervangingsfonds € 32.163

Baten Verslaoiaar T+1 í2o1er T+2 í2o2or T+3 ízo21r
€ € €

Riiksbiidraqen 9.488.134 9.326.105 9.278.890 9.166.169
Overi ge rij ksbijdra gen
en subsidies

160.099 54.815 48.017 38,674

Overioe baten 2t6,322 209.293 209.727 210.169
TOTAAL BATET{ 9.864.s5s s.590.213 9.536.634 9.41s.O12

Lá3tên Verslaolaar T+1 í20191 T+2 Í20201 T+3 (20211
€ € €

Personeelslasten 8,140.541 8.306.406 8.235.044 8.156.4s1
Afschriivlnoen 356.198 347.555 336.106 320.638
Huisvestinqslasten 461.859 395.795 410.159 42L.509
Overioe lasten 737.982 899_121 850.s46 834.623
TOTAAL LASTEN 9.696,580 9.948..477 9.831.a55 9,733,22L

SALDO BATEN EN
L/ASTEl{

t67,976 3s8.664 -/- 29s.22L -l- 318.209 -l-
Saldo financlële
bedriifsvoerlno

L.253 -l- L.224 -l- t,248 -l- t.273 -/-

TOTAAL RESULTAAT 166.722 359.888 -/- 29íË,.4í69 -t- jlL9.4A2 -t-
Incidentele baten en
lasten in totaal resultaat

504.579
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2.8 Overlge rapportsg€g

2.Bl Werking lnterne rlslcobeheerslngs- en controlesystemen
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2.82 Beschrllvlng rltlco'e en onzekerheden

Voor de komende tfid staan er verschiÍlende uitdagingen te wachten. De belangrijkstê
rislco'Vultdaglngen worden hieronder genoernd.

r Digltallsering processen & gegevens ln combinatie met privacy, misbruik en dataverlÍes.
Het "Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen" is ln
2018 bU contracten met leveranclers lngevoerd. Middels het elgen opleidlngs- en
trainíngscentrum (OïC) en externe cursussen zfin medewerkers geschoold ln het
bewustwordings' en lmplementatleproces van dlgltalÍsering.

. Renovatle van de Harm Smeenge.
De gemeente is veràntwoordel[k voor renovatie van deze school, maar heeft een
afgebakend budget. WiJ dienen dusdanig regie te houden, dat het budget niet wordt
overschreden.

. Aanpassing van de voorzlening "groot onderhoud" van overheldswege in 2020,
Door nleuwe toepasslng van regelgevlng t.a,v. de verantwoording van de voorzlenlng
"groot onderhoud" bestaat het gevaar dat middelen vanult het elgen vermogen toegevoegd
worden aan de voonienlng, Hierdoor zal (eenmalig) meer bekostlglng gereserveerd dlenen
te worden. In afirvachting van de besluiten van de Raad voor de Jaarverslaggeving wordt
voorlopig geen actle ondernomen.

r Ziekteverzuim I instroom WGA.
Veel zlekteverzulm ls langdurig en privé gerelateerd. Samen met het Vervanglngsfonds zal
worden nagêgaan waar de begelelding kan worden verbeterd en hoe de risico's kunnen
worden afgedekt (ook l.v.m. het toekomstig eigen risicodragersschap).

r Budget zorgleerlingen (biJ stijging zorgleerlingen).
Samen met het samenwerkingsverband "Passend onderwijs" is dit een continu proces van
monitoren en begroten.

r Huisvestlng.
Op de langere termlJn de gebouwen ogasvriJ" maken en conform richtlfnen'Frisse scholen
B'. Oplosslngen zlJn nog nlet voor handen.

r Lerarentekort.
Meer samenwerking met de PABO's om studenten ín een vroeg stadium aan ons te binden.
Het inrlchten van een vaste vervangingspool van maximaal 4 fte om zodoende meer
tijdelijk personeel vla een vaste betrekklng aan ons te kunnen binden.
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2. 83 Rapportage toezichthoudend orgaan

Raad van Toezlcht

In deze paragraaf geeft de Raad van Toezicht (RvT) inzicht in de activiteiten van 2018. Naast de
toezichthoudende functie vervult de RvT een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder. De
RvT functioneert als team en heeft een porteÍeuilleverdeling.

Samenstelling
De samenstelling van het bestuur op 1 Januari 2018
Dhr. J. de Wit, voorzitter
Dhr. J. Bruchhaus,
Dhr. G. Hidding
Dhr. P, VereiJken, vicevoorzitter
Mevr. C. Hagesteijn

: Algemeen en onderwijs
: Personeel
: Hulsvestlng
; Financlën
r Algemeen

Vergaderlngen
De vergaderingen zfln openbaar. De agenda ls ln overeenstemrning met de jaarcyclus van hêt
primair onderwiJs. Voor elke vergaderlnE wordt de agenda aangevuld met actuele onderwerpen dle
de aandacht vragen. In 2018 ls er 6 maal vergaderd. De directeur-bestuurder ls b[ deze
vergaderingen aanwezíg. Er ls wlsselend vergaderd op diverse locaties. Er is een bljeenkomst met
het managementteam geweest en ziJn er twee gezamenlijke bijeenkomsten met de GMR geweest.

De vergaderingen hebben plaatsgevonden op ondeistaande data met bljbehorende onderwerpeni

2 februari 2018 Waudzoom te Spler
Actuele mededelinge n van de d irecteur-bestuu rder
Benoeming nieuwe accountant
Vaststelling bijlagen bij het managementstatuut
Eigendomsoverdracht MFA's door de gemeente Midden Drenthe
Opbrengsten interactleve sessles Strateglsch beleld

Voorafgaand aan deze vergadering is er gesproken met alle MT leden waarblj de MT leden een
korte pitch hebben gegeven over hun functie binnen KÍts Primair.

6 april 2018 Wilhelmlna zalencentrum ln Bellen
ActueÍe mededeli n ge n va n de directêu r-bestuu rd er
Concept Strategisch beleld
Vaststellen rooster van aftreden
Gesprek tussen de directeur-bestuurder en de remuneratíecommissie
Besluit om de directeur-bestuurder een extra periodiek toe te bedelen

25 mei 2018 Wilhelmlna zalencentrum ln Bellen
De RvT bespreekt de zelfevaluatle intern
De accountant licht hetJaarverslag, deJaarrekenlng en het accountantsverslag 2017 toe.
Actuele mededeli n gen va n de di recteur-bestuurder
bespreekpunten voor de gezamenlijke biJeenkomst met de GMR

25 Juni 20Í8 Wilhelmlna zalencentrum in Bellen
Actuele meded ell n gen va n de dlrecteur-bestuu rder
Marap le kwartaal 2018
Voorgenomen verbouwing bestuurskantoor

Voorafgaand aan de vergadering ls er een bíJeenkomst met de GMR waarln gesproken wordt over:
Kennismaking leden van de RvT en leden van de GMR
BiJeenkomst'Een goed gesprek" waarvoor zowel leden van de RvT als leden van de GMR zlch
aanmelden.
Waar haalt de RvT haar informatie vandaan.
De financiële positie van Kits primair.
Kleine scholen
De Visie op Integrale klndcentra
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79 oktober 2O78
Actuele mededelingen van d e d irecteur-bestuu rder
Marap 2e kwartaal
Begrotlng 2019
Schollngsaanbod voor de Raad van Toezicht

26 november 2018 IKC G,A. de Rldder te Bellen
Actuele mededelingen directeur-bestuurder
Marap 3e kwartaal 2018 wordt toegellcht door de unltmanager Admlnistratie
Klassenlndeling WNT
Schollngsbehoefte leden van de RvT

Voorafgaand aan de vergadering is gesprcken met de GMR over:
De accommodaties in het klndcentrum
De functle van de kindcentra en de accommodatles
Het soclale domein van de kindcentra
Particlpatie en medezeggenschap blnnen de kindcentra

Het bestuurlijk handelen heeft als leldraad het Handboek good governance van Kits PrímaÍr. In de
bljeenkomsten van de Raad van Toezlcht wordt onder andere het meerjarenbeleidsplan, het
strategisch beleidspla n en de meerJarenbegrotin g besproken.
Het meerjarenbeleidsplan wordt omgezet in een Jaarplan, dat door tussenrapportages wordt
gevolgd. Eén en ander ln combinatle met de managementrapportages,
De meerjarenbegroting wordt vertaald naar een Jaarbegroting. Drie keer per jaar wordt in
managementrapportages een tussentijds overzÍcht gegeven van de jaarbegroting. Uiteraard om het
verloop te volgen maar ook om desgewenst te kunnen sturen en te anticiperen op onverwachte
ontwlkkelingen.
De implementatie van het Strateglsch Beleidsplan wordt gemonÍtord en tussentiJds geëvalueerd.
Punt van aandacht is het zlekteverzulm onder de medewerkers.

2.84 Code goed bestuur

Stichting Klts Primair (voorheen Stichting Openbaar Basis Onderwljs MÍdden-Drênthe) was al vanaf
2072 bezlg met het proces van good govêrnance code. Het proces heeft een tiJd stil gelegen. Ult de
Ín 2015 en 2016 gevoerde gesprekken met (het gemeentebestuur van) de gemeente Midden-
Drenthe was de verwachting dat in 2017 de gevraagde statutenwijzing voor het realiseren van de
good govemance code en de naamswijziging ln Kíts Primair gerealiseerd zou worden. Vijf van de
zes leden van het bestuur van Stichting Openbaar Basis Onderwijs Midden-Drenthe z'rjn door de
GMR voorgedragen als leden van de Raad van Toezlcht. Harm Tiemens (het zesde lid) stelde zich
niet kandidaat. Het proces is constructief verlopen met (het gêmeentebêstuur van) de gemeente
Mldden-Drenthe, de GMR en dlrectie van Stichting Openbaar BasÍsonderwijs Midden-Drenthe. Eén
en ander is per I februarl 2017 formeel geregeld, waarbiJ ook de naamsverandering heeft
plaatsgevonden,
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3. Samenvatting Jaarrekening 2Ol8

S,l Algemeen

In deze samenvatting wordt in grote liJnen verslag gedaan van de financlêle resultaten van St. Kits
Primair over het verslagjaar 2018. Concluderend kan worden gesteld dat het financieel een goed
Jaar ls geweest voor de stichting. Vooraf is geprobeerd door negatlef te begroten om geld vanuit de
algemene reserve (positieve resultaten vanult het verleden) weer ln te zetten voor het onderwiJs.
Met name door extra opbrengsten is 2018 toch met een positlef resultaat afgesloten.

In hetJaar 2018 is ín totaal ruim € 938.000 meer opbrengsten geboekt dan begroot. Het grootste
deel hiervan had betrekking op de compensatle van de loonstflgíng van de leerkrachten en de
toekenning van de zogenaamde werkdrukgeÍden (hler staan dus ook weer loonkosten tegenover).
De extra baten zlJn als volgt te verdelen:

In verband met de loonstijgíng en werkdruk: € 561.851
Extra lumpsum € 279.275
Extra samenvoeglngsbaten € L7.096
Extra SWV PO 22-OL € 24.378
Extra Personeel & Arbeid € 218.580
Extra prestatlebox € 22,522

Anders:
Extra bekostÍging deel 2AL7 met terugwerkende kracht € 105.862
Extra biJz. bekostlglng groeÍ € 39,872
Extra mat. Instandhouding € 30,270
Extra uitkerlng reserve SWV PO 22-01 € 53,897
Extra overlge baten, m.n. detachering naar kinderopvang € 41.30L
Extra teruggave belastingdienst 2013-2016 C 70,963

Eén post ln de baten ls gestegen, Juist omdat er extra kosten zljn gemaakt
(zwangerschapsvervanging). Deze bate kan per deflnltie nlet worden begroot:

Extra Zwangerschapsuitkeri ng UWV € 27.503

Extra kosten:

Lonen en salarÍssen
Dotatie personel e voorzíeni ng (i.v, m. I oonst'rj gl ng)
Extra hulsvestingskosten

Aan overige kosten ís € 353.532 mlnder ultgegeven dan begroot, Per saldo hebben we met z'n
allen ruím € 321,000 beter gepresteerd dan begroot.

94L
522
434

c 837.
€ 42.
€ 74.

Realisatie 2Ol8 Eesroot 2018 Reallsatie 2O17
ïotale raten € 9.864.555 € 8.925.775 €.9.522,528
ïotale Íasten € 9.697.833 € 9.080.919 €8.822.467

€ L66.722 € L5S.L44 -l- € 700.061
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3.2 Analyse Exploltatlerekenlng 2O18

Baten 2O18 (in jaarrekening pag. 9 (C) en pag. 16 (F))

RiJksbfdrage illnlsterle van OCW:
In de begrotlng ls rekening met de afname van de bekostiging door de afnarne van het aantal
leerlingen en door het stoppen van de bijzondere bekostiging wegens samenvoeging.
Doordat ín 2018 extra bekostíging met terugwerkende kracht over schoolJaar 2OL7l20t8 is
ontvangen, de reguliere bekostiging behoorlijk is gestegen om de gestegen lonen te compenseren
en extra bekostÍging ls ontvangen om de werkdruk te verlagen is per saldo ln 2018 meer
onWangen dan ln 20t7, Ín 2017 was de totale rijksbljdrage C9.L57.495, ln 2018 was het €
9.488.134.

Werkdrukmlddelenr
De inzet van de werkdrukmiddelen ls in overleg met de teams en met instemming van de p-MR's

volledig ingezet voor personeel (extra groepen, opsplitsing van groepen en extra tijd voor het
maken van groepsplannen). Het budget voor 2018 bedroeg 5ll2 dee,l van I223,525 (L437
leerlingen maal€ 155,55) = € 93,136 verdeeld over 11 scholen.

Ovcrlge overheldsbfldragen :
De overige overheidsb'rJdragen zijn ruim € 20.000 hoger dan in 2OL7, Dit wordt met name
veroorzaakt doordat we ín 2018 bij de belastingdlenst premies hebben teruggevorderd.

Overlge baten:
De overige baten zíJn lets lager (ruim € 9.000) dan in 20t7, Dat ls met name veroorzaakl doordat
in 2OL7 éénmalige werkzaamheden zijn uitgevoerd voor TOP Drenthe. In 2018 zijn deze
opbrengsten komen te vervaÍlen.

Lasten 2018 (ln Jaarrekening pag. 9 (C) en pag. 17 tm 20 (F))

Personeel (in Jaarrekentng pag. 9 (C) en pag. lt (F))

Lonen en ealartceen:
In deze uitleg wordt ook de post'uitkeringen" meegenomen, omdat deze post (vergoedlng van het
Vervangingsfonds aangaande vervangingskosten voor zieKe) als kostenpost weer in de
personeelslasten terugkomt (meer ziekte, dus meer loonkosten voor vervanging, dus meer
uitkerlng).

We zien dan het volgende overzícht:

2018 (realísatie) 2018 (begroting) 2017 (reallsatle)

Lonen & sal. €,7.802.191 € 6.918.452 €,7.Lt3.332

Ten opzlchte van 20L7 zijn de loonkosten gestegen met € 688.859. Voor het grootste gedeelte
komt dit door de extra loonstfiging van de leerkrachten en de ínzet vàn extr6 fte's ín het kader van
de werkdrukmiddelen (extra baten voor de loonstljglng en werkdruk waren € 561.851 - zie pagina
23). Het resterende deel van de stÍjging van de loonkosten komt door het uitbreÍden van het flex-
tearn. Dit flex-team is in vaste dienst, maar is niet volledíg ingezet voor ziekte, waardoor niet alle
kosten konden worden gedeclareerd. Dat voor een vaste dienstbetrekking gekozen is heeft ook te
maken met het aantrekkelljk blijven als werkgever l.v,m. het tê verwachten lerarentekort.
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Overlge pensonele lacten:

Overige personeelslasten

2018 (realisatiel 2018 (hegroting) 2017 (realisatle)

€ 338.350 e 327.246 € 284.333

In totaal komen de overige personeelslasten grotendeels overeen met de begroting. KUk je meer in
detail naar deze post, dan ziJn er een paar verschillen aan te wljzen. De dotatie aan personele
voorzienÍngen waren niet begroot, Door de verhoging van de lonen moest deze vooalening worden
aangepast. Net als in voorgaande jaren ís ook in 2018 het budget voor cursuskosten niet volledig
gebruikt. De budgetten voor scholing worden ruirn begroot, ook vanuit verplichtingen vanuit de
cao. Ook het budget voor personeelstraJecten is níet volledig gebruikt. Dlt heeft te maken dat geen
medewerkers in het RDDF z'rJn geplaats (o,a. door de extra bekostiging), terwfil daar wel rekenlng
mee is gehouden. Daarentegen zijn de overige personeelskosten hoger dan begroot, m.n. doordat
meer vrflwilligersvergoeding is betaald en de uitkering voor eigen rekeníng (uitkerlngskosten vanuit
het verleden aan het PartÍcipatiefonds) hoger is ultgevallen.

AfschrtJvlngcn (ln laanekenlng pag. 9 (C) en pag. ,e G))
De aanpasslngen van het bestuursbureau ziJn ondergebracht in de afschriJvÍngen (nlet begroot).

Hulsvestlngslasten (ln Jaarrekenlng pag. 9 (C) en pag. 78 (F))
Deze kosten ziJn hoger uitgevallen dan begroot: de huur is hoger door een tiJdelljke plaatsÍng van
een unit bÍJ De Llndelaar, de kosten voor onderhoud zijn hoger door éénmalige aanpassingen van
het netwerk op het bestuursbureau, de schoonmaakkosten op de MFA's vallen hoger ult en blJ de
overlge kosten zfln het ook éénmalige posten: aanpassingen aan bevelllging, groenonderhoud en
schetsontwerpen voor aanpassingen van de Harm Smeengeschool.

Overlge laslen (ln taarrekenlng pag. g (C) en pag. 19 (F))
Admlnistratie en beheerslasten: geen biJzonderheden

Inventaris en apparatuur: Deze post is lager uitgevallen dan begroot. In de begroting Ís rekening
gehouden met de vervanging van veel kleutermaterialen in 2018 (€ 38.000), maar dit is niet
gebeurd. De reproductiekosten ziJn lager doordat een aantal leasecontracten van kopieermachines
eerder zijn beëindigd en er is minder uitgegeven aan onderhoud. De post ICT kosten Ís lager,
omdat een deel van deze kosten blj'leermlddelen - licenties ICT" is gekomen (deze post is hoger
dan begroot).

In "4.4.5 Overig'is met name de post *projecten" veel lager uitgevallen: ten tUde van het
opmaken van de begroting is voor het ontwikkelen van nleuw beleid € 220.000 uitgetrokken. Daar
we bij het ontwikkelen zoveel mogelíjk gebruik hebben gemaakt van eÍgen medewerkers, hebben
we dlt budget bijna niet hoeven aanspreken (€ 15.008), Binnen dezelfde post is het budget voor de
ouderportaafverdere digitaliserlng (€ 40,000) nog nlet uitgegeven. Dltzelfde geldt voor de
medezeggenschapsraden: zij hebben €776van hun budget (€ 16.500) uitgegêven.

3.3 Analyse Balans ultlmo 2OL8 (in jaarrekening pag. 7/8 (B) en pag. 11 tot en met 14 (E))

Materlële vastê actlva (MVA) (in jaarrekening pag. 7 (B) en pag. 11 (E))
Het saldo ultimo 2018 voor MVA is ca, € 76.000 hoger dan aan het begin van het verslagJaar. Er
zijn investeringen gedaan voor ín totaal € 432.389.
De afschrijvingen van de aanwezige MVA in 2018 bedragen € 356.198, De boekwaarde van de
aanwezige activa op 31 december 2018 bedraagt € 1.341.352.

Vlottende actlva (in Jaarrekening pag. 7 (B) en pag. 12 (E))
De grootste post ls de vordering op het Ministerle van OCW betreffende de nog te ontvangen
personele lumpsum, bekostlging lmpulsgebieden en internationalisering (€ 415.320). De post
debiteuren betreft het totaalbedrag aan openstaande nog te ontvangen facturen per 31-12-2018 (€
93.359). Het grootste gedeelte hÍervan betreft facturen aan de kinderopvang, Vervangingsfonds,
Plateau, CKC Drenthe en het samenwerklngsverband. De post vooruit betaalde kosten (€ 18.548)
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betreft voor het grootste deel een betaling van huur/verbruik kopieerapparatuur voor het eerste
maanden van 2019 (€ 6.248) en een betaling voor licenties aan Microsoft (€ 9.571) voor 2019.

Llqulde mlddelen (in Jaarrekening pag. 7 (Ê1, pag. 10 (D) en pag. 12 (E))
Vanaf februarl 2011 maaK de stichtíng gebruik van de schatkistfaciliteit van het Mlnisterie van
Financlën, Dlt houdt in, dat het saldo op de betaalrekenlng bij de BNG telkens wordt afgeroomd
c.q. aangevuld vanuit de rekenÍng courant met Financíën. Tevens ziJn de kredietfaciliteiten via de
schatkist beter dan bij de BNG; "rood staan" ls nu blJvoorbeeld wel mogel'rjk. Voor noodgevallen
wordt een debetlimiet van € 965.000 aangehouden.
Het saldo aangehouden blj het Minlsterle (€ 2.936.339) is ten opzichte van vorig jaar gestegen met
€ 239.25s.

Eén en anderisterug te lezen in het kasstroomoverzichtop pag, 10 van deJaarrekening:
1,, Uitgaande van het resultaat uit gewone bedrijfsvoering (€ 157.975) worden eerst de kosten in
de jaarcljfers erblj opgeteld waarb| geen echte uitgaven zijn gedaan: "afschriJvÍngen" en "mutaties
in voorzieningen" (resp. € 356.198 en € 58.206).
2., Daarna wordt gekeken of er grotere (of lagere) vorderingen en schulden zijn ontstaan. Immers
b'd bv een grotere vorderlng dan een Jaar geleden is wel een'bate" geboekt in de exploitatie (dus
meer'winst"), maar het geld ls nog níet onWangen. B'rJ schuldenvermeerdering geldt het
tegenovergestelde. De vorderÍngen zíJn in vergelijking met een Jaar eerder € 57.112 lager
geworden en de schulden met € 33,720 hoger.
3.. Hierna zÍjn de extra ontvangsten/ultgaven qua rente erbij opgeteld en afgetrokken (dit zlJn nl,
geen ontvangsten/uitgaven uit de gewone bed riJfsvoering ).
4.. Als laatste wordt gekeken naar de lnvesteringen: dÍt zÍjn nl uitgaven die niêt direct als kosten ln
de exploltatie komen en dus ook nlet in het resultaat waar we mee ziJn begonnen. Als we deze
uitgaven (€ 432.389) meenemen ln het overzicht komen we uitelndelijk uit op een stand van €
2.940.785r.

Elgen vermog€n (in jaarrekenlng pag. I (B) en pag. 13 (E))
Het elgen vermogen stiJgt als gevolg van het positÍëve exploitatleresultaat.

Voozleningen (in jaarrekening pag, I (B) en pag. 13 (E))
De voorzleningen zijn ln totaliteit toegenomen; zowel biJ de ambtsjubilea- als bij de
onderhoudsvoorziening ls de dotatie hoger dan de onttrekking.
Het voorzieníngenniveau staat op 3L-L2-2Otg op € 729.767.

Kortlopende schulden en overlopende paoslva (ln jaarrekening pag, 8 (B) en pag. 14 (E))
Het totaal aan kortlopende schulden ís gestegen met € 33,720 ten opzichte van 3L-L2-2OL7,

Balanstotaal
Het baÍanstotaal ls in vergelijklng met vorlg boekjaar met € 258.648 toegenomen.

3.4 Treasury

De stichting Kits Primair ls, zoals genoemd, vanaf februari 2011 gestart met schatklstfinanclering
Dlt houdt ln, dat er een rekeníng courantverhouding met het minlsterie van Financiën wordt
aangehouden. De betaalrekening biJ de BNG wordt dagelijks afgeroomd c.q. aangezuiverd vanuit
deze rekening courant.
Er is geen sprake van beleggen en/of belenen. Alle liquiditeiten zijn ondergebracht in
bovengenoemde "schatkisf'.

Directeur-bêstuurder: J.C. van Riezen
Unitmanager administratie: H.D. ten Hoor

Pa ra af voo r waa rme r kl n gs d o e I e I n d e n
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Bflage A: (hrerzlcht gelcdlngen

Raad van Toezlcht

Dhr. J.H. de Wlt
Dhr, P. Vereljken
Dhr. J. Bruchhaus
Dhr, G. Hidding
Mw. C. Hagesteijn

voorzitter
vlcevoorzitter
ild
Id
tid

Gemeencchappelfike Medezeggencchaperaad

Samenstelling GemeenschappeliJke Medezeggenschapsraad per 31 december 2018

School leerkracht

mw. G. Posthumus

dhr. B. Warnders

dhr. Y. hlolwerda
rnw. M. Pots

mw. G. Gerdlng

Ouder

Managemenlteam

Dhr. J.C. van Rlezen
Mw. t. Rorlje
Dhr. D. Dekker
Mw. M.D. van Zanden-Mast
Dhr. S.S.L. Bfl
Dhr. J,M. Plas
Dhr. G. Samson
Dhr. H.D. ten Hoor

IKC De Zuiderenk
IKC Mr. Harm Smeenge
IKC De Meenthe
IKC Prinses Margrlet
IKC De Lindelaar
IKC Mr Siebering
IKC't Hieker Nust
IKC G.A. De Ridder
IKC De Bosvlinder
IKC De Wentellng
IKC Pieter van Thuyl

Directeur-bestuurder
IKC-directeur
IKC-dlrecteur
IKC-directeur
IKC-dlrecteur
IKC-dlrecteur
Unitmanager facilitaÍr
Unltmanager adminlstratie

mw. M. Bruulsema

mw. P. van es

dhr. E. Witteveen (vootzltter)

mw. B. Schurlng
dhr. V. Jongman (vicevoorzitter)
mw. J. Posthumus
mw. A. Dolflng
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Bflage B; Jaarverslag gemeenschappelfike medezeggenschapsraad

Jaaruerslag GMR 2018

De GMR is in 2018 6 maal biJeengekomen ln het bestuursbureau aan de Hofstraat onder leiding
van de voozitter Edo Witteveen dan wel de vlcevoorzitter Victor Jongman.
Hleronder een overzicht van de besproken onderwerpen en genomen besluiten.

I lanuarl 2O18
Genomen besluiten:
De GMR stemt ln met de klachtenregeling
De PGMR stemt na aanpassingen ln met het Personeelsbeleidsplan

Besoroken onderwerpen :

- De klachtenregeling
- Het personeelsbeleidsplan
- Besteding staklngsgelden
- Beleid rondom fotografie en filmmateriaal
- Vervanging zieke leerkrachten
- Stand van zaken Strategisch beleldsplan

13 Februarl 2Ol8
Genomen besluiten:
- De GMR advlseert positief op de voorliggende vakantleregeling schoofiaar 2018-2019
- De GMR adviseert positief op het voor{iggende document Social Media.
- Na ruggenspraak adviseert de PGMR op 14 februari per email positief op de kinderopvangregeling
als onderdeel van het personeelsbeleid.

Besoroken onderwerpen :

- Procedure kinderen naar huis in het geval er geen vervangÍng beschikbaar is.
- Vaka ntieregellng schooljaar 20 18-2019
- Social media
- Kinderopvangregeling
- Personeel vasthouden binnen de organisatle

9 aprll 2018
Genomen besluiten:
- Het jaarverslag van de GMR 2017 wordt goedgekeurd
- De GMR stemt in met het strateglsch beleid
- De PGMR stemt in met de wfziging regellng P-gesprekken
- De PGMR stemt binnen 10 dagen na de vergadering ln op het bestuursformatieplan,
- De PGMR stemt in met het sponsor protocol

Besproken qnderwerpen:
- Aanpassingen in de kinderopvangregeÍing
- Professioneel statuut
- Jaarverslag GMR 2017
- Scholing GMR
- Strategisch beleid
- Regeling P-gesprekken
- Bestuursformatieplan
- Sponsor protocol
- Privacywetgeving
- Declaraties vervangingsfonds

29 mel 2Ol8
Genomen besluiten:
- De PGMR stemt in met het privacyreglement
- De GMR sternt in met de aanpasslngen ln de vakantieregelÍng 2018-2019
- De GMR stemt ln met het beredeneerd aanbod

Besproken ondelwerpen :

- Prlvacywetgevlng (AVG)

Paraafvoor
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- Vakantleregeling schoofaar 2018-2019
- Llfestyle en beredeneerd aanbod
- Vacatures binnen de GMR
- Vergaderdata nleuw schoofaar
- Invullíng schoolkampen

I Oktober 2O18
Genomen besluitên:

Besoroken onderweroen:
- MR reglementen
- Nleuwe wethouders onderwijs
- Margeuren
- Oudercommlssle klnderopvang
- Flexpool
- Vacature auditteam
- Schooltflden
- Staklngsdag
- Scholing (G)MR
- plelndÍenst

2O novcmber 2018
Genomen besluíten:
- De GMR advlseert posltlef op de voorliggende begrotlng 2019.
- De PGMR stêmt in met het professloneel statuut.

Besproken onderweroen :
- Afscheld vertrekkende GMR leden
- De begrotlng 2019
- Jaarrekenlng 2OL7
- Kwallteltszorg
- Professioneel statuut

Naast de reguliere vergaderlngen zljn de Raad van Toezicht en de GMR tweemaal met elkaar in
gesprek geweest,

25 funl 2018
Onderweroen van gesprek:
- Waar haalt de RvT haarinformatie vandaan?
- De flnanciële positie van Klts Primair
- Kleine scholen
- Visle op lntegrale klndcentra

26 november 2O18
Onderwerpgn van gesprek:
- Invloed van de medezeggenschap
- "Samenleven" onder 1 dak in de integrale kindcentra
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Bfilage Cr Begrotíng 2O19

EATEl{

RiJksbijdragen

Overlge subsldies OCW

OnWangen doorbetallngen RiJksbÍjdrage SWV

Overlge overheidsblJdragen

Overlge baten

TOÏAAL EATEN

LASTEITI

PERSOTIEEL

Loonkosten

Overlge personeelskosten

ïottal perroneel

AÍechr[vlngen
Gebouwen

Inventarls en apparatuur

Meubllair / machines en instalÍaties

Leermlddelen

Totaal aíechrfvlngen

Hulsveatlng
Huur

Onderhoud

Energle en water

Schoonmaakkosten

Heffingen

Dotaue

Overige

Totaal hulsvestlng

Admlnlctratle & beheer
Admlnistratie
Accountantskosten

Telefoon- en portokosten e.d.

Overlge

Totaal admlnlstratle & beheer

c
8,486.440

273.042
566.623

54.815

209,293

9.590.213

e

7.995.L78

3r1,228
E.306.406

25,769
t32.758

8487L

L04.L57

347.655

12.600

67.323

13s.000

58.457

8.000

89.000

25.4r5
395.795

27.360

14.501

35.885

31.438

109.184

Pa ra af vo o r wa a rm e rk i ngsd o e I e I n d e n
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Inventarls, apparatuur
Inventaris kleine aanschaf

ICT kosten

Reproductiekosten

Overlge

Totaal lnventarle sn rpperatuur

Leep en hulpmlddelcn
Leermlddelen

Leermiddelen - llcentles ICT

Totaal leer- cn hulpmlddelen

Overlgc lacten
Culturele vormlng / lÍfestyle

Contrlbutles

Medezeggenschapsraad

Verzekerlngen

ProJecten

Anders

Totaal overlgc lactcn

Flnanclële lrut€n

TOTAAL LASÏEN

RESULÏAAT

90.674

101.212

46.900

5.400

244.186

L57,344

68.817

226.161

73.700

L3,774

16.995

6.500

98.000

110.621

319.590

L,224

9.950.101

359.888./.
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BÍllage D:

Rapport lnzake de laarrekenlng 2Ot8

Datum: mei2019
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E Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2018

Niet ln de balans opgenomen verplichtlngen
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Model G: verantwoording subsidies
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(Voorstell bestemming van het exploltatleresultaat
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INLEIDING

Aanbledlng

De Stichtíng Kits Prlmair te Beilen biedt u híerbiJ het "Rapport lnzake het Jaarverslag" over de periode

l Januari 2018 tot en met 31 december 2018 aan. Het "Rapport lnzake het Jaarverslag" bestaat uit een balans
per 31 december 2018 en een Staat van Baten en Lasten over de periode 1 januarl 2018 tot en met 31 december
2018, welke beide zijn voozien van de benodigde specificatles en toelichtlngen.
De vergelljkende cijfers van het jaar 2Ot7 zïn voor zover van toepassing meegenomen.

3
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A GRONDSIÁGEN

ALGEMEEN

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

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het resultaat, is de

verkrijgingsprijs. Voor zover nlet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (boek 2, titel 9) en de OCW Richtliin

Jaarverslag Onderw[s en de RlchtlÍjnen van de Raad van Jaarverslaggeving (RJ). Voor de sector onderw'ljs is met

ingang van 2008 de Richtlijn RJ 660 Onderwijsinstellingen van toepassing.

VERGETIJKEf{DE CUFERS

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande iaar, alsmede de

cijfers van de meest recente, vastgestelde versle van de begroting van het verantwoordingsjaar.

GRONDSTAGEN VOOR DE Vi'AARDERING VAN ACÏIVA EN PASSIVA

Materiële vaste actlva

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

gebaseerd op de verwachte economische levensduur. ln het Jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

lnvesteringen boven de € 500 worden geactiveerd. lnvesteringen Ín meubilair worden geactiveerd indien de aanschaf

€ 200 te boven gaat.

Verkregen investêringssubsidies worden niet verrekend met de materiële vaste activa (= netto methodel, maar

worden als vooruitontvangen investeringssubsídíe als overlopende passiva gepresenteerd (= 6ruro methode).

Vorderlngen
De vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs.

Liqulde middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de halans, ter vríje beschikking van

het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene resen s
De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuTteit van het bevoegd gezag en wordt opge-

bouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke zijn ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende

baten en werkelijk gemaakte lasten. In gevalvan een tekort wordt dít resultaat ten laste van de aÍgemene reserve

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

toelichting op de balans.

4
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Voorzlenlngen
De voonÍeningen worden opgenomen voor de nominale waarde met ultzondering van de voonlening jubliea. Deze

vooniening wordt gewaardeerd tegen contante waarde.

Jubllea

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uít hoofde rnn ambtsjubilea is een voorzienlng gevormd. De

vooziening is gewaardeerd tegen contante waarde van de toekomstlge ultbetalingen en is afhankelljk van de

ingeschatte blijfkans en disconteringsvoet (1%). Betaalde bedragen inzake Jubileum worden tert laste van deze

voorziening gebracht.

Onderhoud
Toekomstige onderhoudSwerkzaamheden dle ten laste komen van het schoolbestuur, blnnenzllde gebouw en

schildenuerk blnnen- en buitenziJde gebouw, komen ln de meerjarenonderhoudsplanning tot uiting. De daarvoor
benodigde financierlng wordt ln de komende Jaren opgebouwd ln de vorm van een voorzienlng onderhoud.

Korlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één Jaar.
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GRONDSTAGEN VOOR DE RESULTAATBEPATING

Algemeen

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

Rljksbijdragen OCWEZ
Onder de rijlabijdragen OCWEZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het
Ministerie ocwlEz. De rijksbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar.

Overlge overheÍdsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente of provincie

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

Afschrljvingen
De afschrijvingen zÍjn gereÍateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immaterlële en materiële vaste

activa. ln het Jaar van investeren wordt afgeschreven op basis van de door het bestuur gemaaKe keuzen.

lnrlchting gebouwen

Meubilair
leermiddelen

ICT - apparatuur

Duurzame apparatuur

aantal laar
10

10- 15

6-8
3-8

5-25

Flnancieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperíode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten

van het schatkistbankieren (bankrekenlng Nederlandse staat).

Pensioenen

Kits Primair heeft een pensioenregeling. Pensioenen voor het onderwijspersoneel zijn ondergebracht bij het Algemeen

Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Per eind 2018 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 103,87o. De

pensioenverplichtíng wordt gewaardeerd volgens de "verplichtíng aan de pensioenuitvoerder benadering". ln deze

benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betaÍen premle als last 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 ABF, anders

dan het effect van hogere premies.
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B BATANS PER 31 DECEMBER 2O1t
(na resultaatbestemmin8l

I ACnVA

1.1 Vaste actlva

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen
lnventaris en apparatuur
[eermiddelen
Totaal materiële vaste activa

Totaal vaste actava

L.2 Vlottende activa

Vorderingen

Debíteuren

Mlnlsterie van OCW/ EZ

Vordering op gemeenten

Overige vorderingen

Vordering belastingdienst

Overlopende activa

Totaal vorderingen

Liquíde middelen

TotaalactÍva

31 december 2OL8 31 december2OLT
€

266.634

837.427

237,29L

€

L.341.352

L.94L.352

558.859

2.940.785

4.840.996

1.483

995.631
268.O47

€

1.26s.161

1".265.t61"

6t5.97t

2.7AL2L6

4.582.348

€

93.359

4t5.?20
20,L32

3,539

7.96L
18.548

172.969

4ZO.8L7

0

3.539

9.t22
L5.524
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31 december 2AL8 31 december20LT
€ €

3.655.855

729,767

455.3U

4.840.996

€ €

3.489.143

671,561

2 PASSTVA

2,1 Elgen vermogen
(na resultaatbestemming)

2.2 Voorzleningen

Overlge voonieningen

2,4 Kortlopendeschulden

Crediteuren

Minlsterle van OCïll

Belastingen en premles soc. Verzekerlngen

Schulden tezake van pensloenen

Overige kortlopende schulden

Overlopende passlva

Totaal kortlopende schulden

Totaal passlva

56.085

0

52,42L

165

527

346.166

83.206

338.438

0

0

0
0

42t,644

4.582.348

I
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C STAAÏVAN BATEN EN TASTEN OVER 2018

3 Baten

3.1 Rijksbljdragen

3.2 Overige overheldsbijdragen en -subsidies

3.5 Overige baten

Totaal baten

4 Lasten

4.L Personeelslasten

4.2 afschrijvingen

4.3 Huisvestingslasten

4.4 Overige lasten

Totaallasten

Saldo baten en lasten

6 Financiële baten en lasten

Resultaat

NettoresuÍtaat

€€€

Realisatie

2018

9.488.134

160.099

216.322

9.864.555

8.140.541

356.198

461.859
737.982

9.696.580

t67.97s

-L.253

t66.722

166.722

Begroting
2018

8.693.582

6t.L72
t69.O2L

Realisatie

2071

9.157.495

139.418

223.6L5

9.522.528

7.397.665

394,L71

368.075

66t.tz9

8.821.036

74L.492

-1.431

700.061

700.061

8.925.775

7.245.698

355.06s

387.425

1.091.514

9.O79.t02

-t53.927

-L.2t7

-L55.L44

-ts5.L44
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D KASSTROOMOVERZICHT2OlS

Het onderstaande kasstroomoverzlcht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierb'ti wordt het saldo van

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

tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven.

2018 20L7

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

Aanpassingen voor:

- afschrifvingen
- mutatles voorzlenlngen

Veranderingen in vlottende middelen
- vorderlngen
- schulden

Ontvangen lnterest
Eetaalde interest

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vastê activa

Desinvesterlngen materlële vaste activa

BoekverÍies desinvestêri ng

Mutatiê liquide middelen

Beginstand liquide middelen

Mutatie liquide mlddelen

Eindstand llquide middelen

167.975

356.198

58.206

57.Lt2
33.720

673.zLt

-1.253

-432,389

239.569

2.940.785

70t.492

394,L7L

-48.060

-78.827

0

48
-1.301

0

-1.,43t

968.776

-1.431

967.345

-432.389 0

0

0

0

0

0

2.707.2L6
239.569

2.523.035

178.181

2.7ALzffi
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E TOETICHTING BEHOREI{DE TOT DE BATANS PER 31 DECEMBER 2018
(Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4.3 van het jaarverslag)

1 ACÍIVA
1.1.2 Materlële vaste actÍva

Totalen:

gebouwen

lnventaris

leermiddelen

aansch.pr. cum.afschr boekwaarde

3L-t2-2077 3L-L2-20L7 3t-!2-20L7

€e€€
3.131 1.647 t.483

3.797.624 2.801,997. 995.631

L.547.659 t,279.6s! 268.047

invest

20r8

€

274.500

722.618

35.271.

desinvest

20L8

afschr

2018

9,349

280.822

66,O27

€ €

aansch.pr. cum.afschr boekwaarde

3t-t2.2078 XL.72-2078 3t-12-20',8

€€
277,631 10.996 266.634

s.920.242 3.082.814 837.427

t,582,970 1.34s.680 237.297

0

0

0

5.348.454 4,08?,292 L.265.L61. 452.389 0 356.Í.98 s.780.843 4.419,490 t.341..?s2
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T.2 VLOTTENDE ACTIVA

1.2.2 Vorderingen

Debiteuren

Ministerie van OCWEL&I
(betreft personele lumpsum € 420.506, lmpulsgebieden € 282,

subs. internationalisering €.4.167, verrekening -/- € 9.535)

Vordering op gemêenten

Overige vorderingen

Vordering belastingdienst (lage lnkomen voordeel LIV)

Overlopende activa

Vooruit betaalde kosten

overige overlopende activa

Totaal overlopende activa

Totaal vorderingen

1.2.4 Liquide middelen

Banken

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

Min. Van Financiên (schatkistbankierenl

Rabobank

Kruispost

Totaal liquide middelen

31-12-2018

€

93.359

415.320

20.132

3.539

7.96L

18.548

18.548

558.859

0

2.936.339
4.370

76

2.940.785

3L-L2-20t7
€

t72.969

420.8L7

3.s39

3.L22

L5.324

0

ts.524

6L5.97t

0

2.697.084
3.591

541,

2,70t,2L6

0

0

Parcaf voor
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2 PASSIVA

2,L Êlgen vermogen

Algemene reserve

Totaaleigen vermogen

2,2 Voorzleningen

Ambtsjubllea
Onderhoud

Onderverdel i ng voorzieningen

Onderhoud

ambtsjubilea

Totaal voorzieningen

Saldo

31-12-20L7
Bestemming

resultaat
€ €

L66.722

3.489.143 L66.722

SaÍdo Dotatles Onttrekking
3L-12-20L1 2018 20L8

Vrflval

2018

Saldo

31-12-2018

3.655.865

Saldo

31-12-2018

€

3.655.86s3.489.t43

€ € € € €

99.653

571.908
42.522

89.000

11.616

61.700
0 130.559

0 599.208

67L.561 73L.522 73.316 o 729.767

< 1 jaar

€

240.455

3.481

243.936

>1 aar

358.753

127.078

485.831

€

Paraaf voor
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31-12-2018

€

56.085

0

52.42L
165

527

527

3L-t2-20L7

83.206

0

235

6.666

2L4.L50

14.2t7
t03.L70

€

2.4 Kortlopende schulden

Crediteuren

Ministêrie van OCrril

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Schulden tenake van pensioenen

Overige kortlopende schulden

Netto lonen

Totaal overige kortlopende schulden

Overlopende passíva

Vooruit onfuangen subsídies OCWIEZ

Investeringssubsidie niet OCW

Overlge vooruitontvangen gelden (Compenta/gemeente|

Nog te betalen vakantiegeld

Accountantskosten

Overige nog te betalen bedragen

0

0
0

0

0

to.280
193

7.859

238.L31

10.096

79.607

Totaal overlopende passiva 346.t66 338.438

Totaal kortlopende schulden 45s.364 42r..6M

NIET IN DE BATANS OPGENOMEN VERPTICHTINGEN

M eerjarige financiêle verplichtingen

Huurovereenkomst kopieerappá raten :

De stichting Kits Primair is ln de loop der jaren meerdere huurovereenkomsten met Sharp aangegaan, waarvan de

eerste op 28-O2-2O18 zijn afgelopen en de laatste op 31-08-2021, De contracten worden niet verlengd.

De kosten per kwartaal van de contracten gezamenlijk bedragen ap 3L-L2-2Ot8t €9.442.

Overlg:

Eneco

KPN glasvezel

Huur opslag/kantoor

€7,528 per maand

€ 560 per maand

€1.027 permaand

beëindígingsdatum

beëindigingsdatum

beëindiglngsdatum

31-12-20X9

28-s-20L9

3L-7-2020

GEBEURÏEfl ISSEN NA BAIÁNSDATUM

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

interpretatie van de cijfers in de jaarrekening.
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MODET G: VERANTWOORDING SUBSIDIES

Gl: Subsldles zonder

62: Subsldles met verrekenlngsclausule

G2A: ultlmo

G2 B: tot ln een

Bedrag

Toewijzing

€

n.v.t,

Ontvangên

tlm
verslagjaar

€

n.v.tn.v.t. n,v.t, n.v.t.

Prestatle

a$erond

Jalnee

Toewljzing

kenmerk

Toewijzing

datum

Bedrag

Toewlizlng

€

n.v.t.

Ontvangen

Vm

verslaglaar

€

n,v.t

Totale

kosten

€

n.v.t.n.v.t.

Te

verrekenen

€

n,v,t. n,v,t,

ToewiJzlng

kenmerk

Toewijzing

datum

Bedrag

Toewijzing

€

n,v.t.

Saldo

1-1-2016

€

n.v.t,

Totale Saldo nog

kosten te besteden

1L-L2-20L6 31-12-2016

€€
n.v.t. n.v.t.n.v.t.

ln in

{ €

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Ontvangen Last€n

versla$aar verslagjaar

Toewfizing

kenmerk

Toewijzing

datum

Paraafvoor
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F TOELICHTING OP DE STAATVAN BATEN EN I.ASTEN OVER 2018

{Voor een uitgebreide toelíchting wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1 en 4.2 van het jaarverslag}

3 BATEN

3.1 Rijksbfidragen

3.1.1 Rijksbljdrage OCWEZ

r.r.z Overige subsidles OCWIEZ

Geoormerkte subsidies MlnlsterÍe van OCW

Nlet- geoormerkte subsidies van OCW

3.1J Ontvangen doorbetalingen Rljlabijdrage SWV

Totaal rijksb[dragen

3.2 Overlge overheidsbljdragen en -subsldles

Gemeente Midden-Drenthe
Vrijval i nveste ringssu bsidies gemeente

Ziektewetuitkeringen

Compenta cultuureducatie
Overig

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.s Overige baten

Verhuur

Detachering personeel

Overig

Totaal overige baten

€€€

0

Realisatie

2018

8.640.527

264.288

583.324

9.488.134

41.15s

42

27.5A3

L3.473

77.926

160.099

20.160

181.153

15.009

Begrotlng

2018

7.946.763

0

241.760

505.059

8.693.582
G=ÍrÊËÊ

6.667

69.L72

L7.657

L2L.447

29,9L7

Realisatle

20t7

8.377.082

0

22?.784

557.229

9.1s7.495

42.2t7
42

58.916

L4.697

23.546

139.418

20.470
t77.928

27.2L7

3640.9

15.569

0

0

225.6t5169.0212L6.322

Paraafvoor
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4 LASTEN

4.t Personeelslasten

4.1.1 lonen en salarlssen

Brutolonen en salarissen

Sociale lasten

Pensioenlasten

Totaal lonen en salarissen

a.t.z Overige personele lasten

Dotatie personele voorzienlngen
Uitzendkrachten, declaranten, e.d.

Personeelstrajecten

Cursuskosten

Overige (o.a. BGZ)

Totaal overige personele lasten

+.r.g Af: uitkeringen (-/-l

Totaal personeelslasten

Personeelsbezetting (in fte'sl op 31-12

Directie

Management

Onderwijzend personeel

Onderwijsondersteu nend personeel

Totaal

€€

Realisatie

20L8

s.858.041

L.447.732

650.620

7.956,?93

42.522
10.599

19.522

73.278
L92.429

338,350

-!54.202

8.14CI.54t

Begroting

2018

s.224.944

1.309.79s

583.713

7.L18.452

0

15.000

50.000

108.500

t53,746

321.246

-200.000

7.245.698

2018 20L7

L

7,5

87

t'4,5

rt4 Lto

Realisatie

20L7

5.494.?22

L250,474
62L.828

7.366,224

LO.973

0

36.303

6L.765

L75.292

284.333

-252.892

7.397,665
!!!!!!!!!!!ËG

€

1

6'5

94

13,4

Paraaf voor
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€€

Realisatie

20L8

9.349

204.870

75.9s2
66.O27

356.198

Begroting
2018

Realisatie

20t7

3r2
268.623
62.8I5
62.42L

394.t7L

€
4.2 Afschrijvingen

Gebouwen

lnventaris en apparatuur
Meubllair/machines en lnstallatles

Leermiddelen

Totaal afschrijvingen

4.3 Huisvestingslasten

Huur

Onderhoud

Renovatie bestuursbureau

Energie en water
Schoonmaakkosten

Heffingen

Dotatie onde rhoudsvoorziening

Overige

Totaal huisvestingslasten

3L2
2L9.lM
73.993
61.656

355.065

2L.242

83.829

0

144.9s6

66.095

7.105

89.000

49.632

12.000

46.207

20.000

L42.200

47,996

8.000

89.000

22.422

16.997

54.589

0

L94.L21.

59.603

8.009

60.000

94.756

461.859 387.425 368.075

Paraafvoor
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€€

Realisatie

20L8

25.6t7
14,573

35.885

23.058

99.133

29.299

76.784

61.727

4.L24

L71.934

t64.360
95.528

259.888

53.195

14.964

776
s.902

53.562

78.628

737.982

Begroting
2018

Realisatle

20!7

25.019

L7.848

34.951
22.OgL

99.819

26.418

79.607

73.465

4.4L8

183.908

L54,282

68.817

223.099

72.LO0

14,s42
444

3.833

31.656

3L.724

661.125

€
4.4 Overige lasten

t.+.r Administratie en beheerslasten
Administratie
Accountantskosten
(honorarium onderzoek Jaarrekening)
Telefoon- en portokosten e.d.

Overige admínistratie en beheer
(o.a. deskundigenadvies)

Totaal administratie- en beheerlasten

4.4.2 ,nventarls en apparatuur
inventarís

ICT kosten
Reproductiekosten

Overige inventaris en apparatuur

ïotaal inventaris en apparatuur

4.48 Leer- en hulpmiddelen
leermlddelen

leermÍddelen - licenties ICT

Totaal leer- en hulpmiddelen

a.n.s Overig

Culturele vormÍng I Lifestyle

Contributíes

Medezeggenschapsraad

Verzekeringen

Projecten

Anders

Totaaloverig

Totaaloverige lasten

2L.456

15,730

38.340

23.240

98.766

61,.770

94.O75

74.534
12.302

242.681,

165.040

70.000

235.O40

91,,692

t3.172
16.500

6.57L
317,440

79.t72

5L5.O27 154.299207,027

1.091.514
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6 FlnanciëÍe baten en lasten

6.1 Flnanciële baten

Rentebaten

6.2 FlnanciêÍe lasten

Rentelasten

Overige fl nanciêle lasten

€€€

Realisatie

20L8

48

0
1.301

Begroting
2AI8

0

0

t.2L7

L.2t7

-1,.2L7

€.L66.722

Realisatie

20L7

0

0

1.431

1.431

-1.431

1.301

Saldo flnanciêle baten en lasten -L.253

(VOORSTEII BESTEMMING VAltl HET EXPIOITATIERESU1ïAAT

Het nettoresultaat volgens de Staat van Baten en Lastên over 2018 bedraagt:

Het nettoresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

t=!$Em
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BESUSSENDE ZEGGÉNSCIIAP l3tlótlng oÍ v€Íenlglng)

ilaam
JuÍHis.he St tuÈriÍ€
vormïr18 retêl

Eigen

YeÍmo8en

lt-Í1.2017

explolbtle-
saHo

aw
oíntet
zoin

VeÍklaÍing Consoll-

.Ít2{03 datie deelnemlngs code
0W jalnee lalnee percentase adlvttêiten

n€ê nee o% 4s$ótlng Khdcentra Klts prÍmair Stichthg Midden.Drenthe € 10.103 e 29.518 €

Code aqtivlteÍten: 1, contÍadondëÍwijs, 2, contíactondenoelG 3, onroerende raken.4. overlge

O/ER|6EVERSOllDEil PABnJEll lmlrdeóei&belangengeen besllssende reggenlctapl

ilarm
tuddlechc stat talÍe
voín2017 uctel

codê
àcdrdtelten

Stldrting tot Steun Esn de Stl$tlng Openbaar SsrliondeÍwus Midden-OÍenthe,
SamenweÍklngrveÍband Passend Ondênrvljs Nooíd DÍenthe 22-01

StlchtlnS Mldden.Díenthe
VeÍenlging AJsên

4
4

Code actlvlteíten: 1. contÍáctondeíwtr, 2, contíáctondenoek, 3. onÍoerende laken,4, overtge

0e ttidtlng Klndcëntra Klts prlmelrheeftten doel:
Het opretten, ontwlkkeÍ€n, oÍ8áníJeíen en ln Íand houden van htegÍele kindercentía, alwaar kinder€n Ín de l€€ftljd van nul tot en mettwaalÍJaargedurende de
drg kunn€n komen om te leren, le 5p€len, rlch te ontwikk€len en anderente ontmoêtên. weerbij een totsalpskket wordt geboden op hetgebied ván educatÍe,
voonclroolsê €dqcgtlé, opvóng, ontwikkelln& zor& welzijn en vrije tÍjd;
H€t oígánlj€ren en aenblêdên yan peut€rspeelraalwerki al5ook het oÍganÍseren en eanbieden van ktndcÍopven& towel vooíschools alstusíen schools alj narchoolr;
rulkt mede t€íbévordeÍÍngvan e€n dooÍlopende ontwÍkkellljnvoor kÍndeíen h dere leeftijdrgroep.

De 3tidltlngtot Steun a.n de Stlchthg Op€nb.aÍ BaslsondeÍwijs Mtdden-Orenthe hêèfttên doet:
i. het bevordeÍen van de werkaamheden van de tunctionerende openbare besisscholen ln de gemêêntê Mtdden.DÍefithê. wáaíbu de stichting
tot tteun aan de Stichthg opsnba€rBatl5ondeÍwlrs Mlddên-OÍenthe rldr confo.meert áan het bêletd op oudaÍpártlctpatí€ ven dê sflchttng opênbeeí
BatlsondeíwiJi Mlddcn-orenlhe.
b. hêtv€Íleíen van ílnancÍëÍê tteun aan de functionerende op€nbere basisscholen van de Stlchting Openbrár 8asÍrond€n rus Míddên.Díênthe.
:. hêtveíïichten van alle verdere handellngên, dle met het voíenstasnde ln de rulmstê rin v€Íband houden of dasÍtoê bevorderlijk kunnen rtjn.

o

3o
C'
!n

!r
Eáooz
E,mz
!,
n
2,

l\,
F
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H WNT-verantwoordlng 2018 Stlchtl ng lfi ts Prlmalr
Per 1 januara 2OL3 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werkíng getreden. De WNT is van toepasslng

op Stichting Kits Prlmalr.

Het voor St. Kits Primalr toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 133.000, klasse C (7-8 complexiteitspunten):

Gemiddelde totale baten per kalenderjaar: 4 complexiteitspunten

Gemiddeld aantal leerllngen: 2 complexiteitspunten

Gewogen onderw'ljssoort 1 complexiteitspunt

1., Bezoldiging topfunctionarissen

la. Leidlnggevende topfunctlonarissen met dlenstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

1b. Leldinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaa nd Ltlm 12,

N.V.T.

Bedragen x € I lJ.C. van Riezen A.E. Dekker

Functlêíegevens

Aanvang en eÍnde ÍuncffevervulÍln gln 70L8

omvanE dlenswerband ( ali deeltljdfactor Ín fte)

DlenstbetrekkÍng

Bezoldlglng

Belonlng plus belastbare onkostenvergoedlng

Belonlng betaalbaar op term{n

Subtotaal

dlrecteur-bestuurder

th -3tlt2
1

Ja

álgemeen dlr€ctéur É,1,

n.v.t,

n,v.t.

n,v.t.

€ 96.666

€L5.126

€ 111.992

n,v.t.

n,v.t.

n,v.t.

tndlvldueel toepasselIk bezoldiglngrmaxlmum € 133.000 n.v.t,

-/- Onverschuldigd betaald en nog nlet terug-

ontvangen bedrag

Totale bêroldlllnÍ

n,v.t,

€ 11r.992

n,v.t.

n,v.t.

Reden waarom dÊ ovÉrschriJdlng al dán nlet

is toêg€staan

Toellchtlng op de vorderlng wegens onver-

schuldigde betalíng

Gegevcn3 2017

n.v,t, n.v,t,

n,v,t, n.v.t,

Bedragen x € 1 lJ,C. van Riezen A.E. Dekker

Functlegegevens

Aanvang en elnde functlevervullln g ln 2OL7

omvang dlenstverband (alr deeltfldfactor ln fte]

Dlenstbetrekking

Beroldlrln:

Belonlng plus belastbare onkGtenvergoedlng

Belonlng betaalbaar op têrmijn

Subtotaál

directeur-bestuurder

rl2-3u72

1

la

algemeen dlrecteur a.l.

Llt-3tlL

t"

ja

€81.339

e.t3.2í7

€ 94.556

€ 6.316

€ 983

€,7.299

lndivldueel toepasselljk bezoldÍgingsmaxim um

Totale bsroldhlng

€ 118.044

€9/t,556

€ 10.956

c7.29t
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lc. Toezichthoudende topfunctona rissen.

1d. Topfunctionarissen met een bezoldlging van€ t.700 of minder.
N.V,T.

le. ln het geval een topfunctionaÍis, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een
WNT-Instelling een dienstbetrekking aangaat en hï/zij bij andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking
heeft als topfunctionaris, nlet z'ljnde een toezichthoudende topfunctionaris, z'rjn bepaalde of alle onderdelen
van onderstaande tabel van toepassing.
N.V.ï.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking.
N.V.T.

3. Overige rapportageverplichtlngen op grond van de WNT.
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekklng díe
in 2018 een bezoldiging boven het individueeltoepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen .

c.Bedragen x € 1 It.s.oe wit G.HÍdding H.Tiemens lJ.Bruchhaus

lFunctÍegegcvens

Aanvant en elnde functievervuÍling in 2018

vooÍrltter lid n,v.t.

n.v.t.

lid

u1.-ttlL2

lrd

tlL-37ltz

lid

t /1..1u12 Ll7-31ltT ur-xtltz

BezoldlSlng

Totale bezoldlging ll

lndividueel toepassélljk bezoldiglngsmaximum

-/- OnverschuÍdigd betaald en nog niet terqg-

ontvangen bedrag

€ 3.000

€ 19.950

n.v.t.

€ 2.400

€ 13.300

n.v.t.

n.v.t.

n,v,t,

n.v.t.

€ 2.400

€ 13.300

n.v.t.

€ 3.000

€ x3.300

n.v.t.

e2,400

€ 13.300

n.v.t,

Reden waarom de overschriJding al dan niet

is toegestaan.

IoeÍichtlng op de vordering wegenr

onverschuldigde betallng

nW

nvt

nvt nvt nvt nvt nvt

nvtnvt nvt nvt nvt

Gégevcns 2017

Bedragen x € 1 lr.n.ae wit 6.Hiddine H.Tiemens h.Bruchhaus P

Functieg€gevens

Aanvang en einde functievewulling in 2017

vooÍ?ittêÍ

L/t-tt/12

lrd

rh-\u12
n.v.t. lid

1.17"3u17

lid lrd

tlL-|1,112t/7-3uor tlt-71,112

Eeroldiging

Totale bezoldiEing

I ndividueel toepasselijk beroÍdlgingsmaxiÍnum

€.3.400

€ 19.350

€2,440

€ 12"900

€0

€ 12.900

€ 2.400

€ 12.900

€ 3.000

€ 12.900

€.2.400

eL2.900

1) Bezoldiging C. Hegesteiln ís exclusief 0TW (gefactureerd vanult bedrljtssituatiel

1) Bezoldlglng G. Hlddlng is exclusief 8TW (gefacturcerd vónuít bedíljfrsfiuatie]

1) Bezoldlglng J.H. de Wt is exclusieÍ BTW (geÍactureerd vanuít bedrijfjsituatiel

1) Êezoldiglng P. Vereljken is exclusief BïW (gefactureeíd vanuít bedíífssituattel
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I ONDERTEKENING BESTUURDERS/RAADVANTOEZICHT

Raad van Toezicht Functie

Dhr. J.H. de Wlt voorzltter

Dhr. P, VereiJken vlcevoorzltter

Dhr. J. Bruchhaus

Dhr, drs. G. l'lldding lid

Mevr. C, Hagestefn tid

Bestuurder

J.C. van Riezen Directeur bestuurder

Ha

lid

o nderteken d t" .*.g,9 !6,t -.....,..,.........., d. d. /í f.íhe. //- /Í
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CEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Bestuursnummer

Naam instelling

Statutalre zetel

Kamer van Koophandelnummer

Postadres

Postcode / Plaats

ïelefoon
Fax

lnternet slte

Raad van Toezicht

Voozitter
Vicevoorzitter
Lid

rid
ud

Bestuurder
Directeur-bestuurder

nummer naam

4L8t2
Stichting Kits Primalr
Gemeente Mldden-Drenthe
01133773

Hofstraat 18

941118 Bellen

0s93-535100

0593-535101

www.kitsprimalr.nl

Dhr. J.H. de Wlt
Dhr. P. Vereflken
Dhr. J. Bruchhaus

Dhr. G. Hiddlng
Mevr. C. Hagesteijn

Dhr. J.C. van Riezen

Brln
aantaÍ aantal

leerllngen leerllngen
,,-LO-20L8 t-10-20tt

aantaÍ

leerlÍngen

1-10-2016sector

gTGE

OSTL

09RS

lOEH

tao,c
12EY

18Q5

18SP

18TJ

18UK

18UT

De Meenthe
Prinses Margriet
Pieter van Thuyl
De lindelaar
Mr. Sieberingschool

De Wenteling
Harm Smeengeschool

G.A. de Ridder
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Stichting Kits Primair
Hofstraat 1B

9411 LB BEILEN

Datum
17 juni 2019

Behandeld door
C. Elsinga RA EMA

Kenmerk
81 

'/MB/CE/FB

Aan: de raad van toezicht en de directeur-bestuurder van Stichting Kits Primair

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Kits Primair te Beilen gecontroleerd

Naar ons oordeel:
o geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van

de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Kits Primair op
31 december 2018 en van het resultaat over 20'lB in overeenstemming met
de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

. zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3. 1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 201 B.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook
de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW
2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Kits Primair, zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VCBA).
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is

als basis voor ons oordeel.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatíebepaling
van artikel 1.6a WNT en artikel S lid /(fl Uitvoeringsregeling WNT
ln overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen
controlewerkzaamheden verricht op Begevens in de WNT-verantwoording, of het
ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en
artikel5, lid 1 onderdeeljUitvoeringsregelingWNT. Ditbetekentdatwij niethebben
gecontroleerd of er wel oí niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de
in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:

o bestuursverslag;
. overiSe 8e8evens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:

o met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen beva!
. alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving

onderwijs en paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 201 B is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en
ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 201 B en de Nederlandse Standa ard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder voor
de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in
de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen.
ln dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuiteitvoortte zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continurteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijíel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuiteit kan vooftzetten toelichten in
de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
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Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 20"18,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
o het identificeren en inschatten van de risico's

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

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de
balansmutaties, die van materieel belang zijn

het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdel<t wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
of het doorbreken van de interne beheersing;

o het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in
de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel
uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;

o het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;

. het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuiteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan oÍ de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuiteit
kan voortzetten. Als wij concluderen dat eieen onzekerheid van materieel
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de
datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuiteit
niet langer kan handhaven;

o het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen; en

. het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten
en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde
aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
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Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze
controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen
in de interne beheersing.

Groningen, 17 juni 2019

AKSOS Assurance B.V

w.g. drs. M. Bruinsma RA
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