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Bestuursverslag Jaarrekening 2019
Inleiding
Voor u ligt het bestuursverslag van Stichting Promes over het kalenderjaar 2019. In dit verslag willen wij
verantwoording afleggen aan in-/en externe partijen over het gevoerde beleid en inzage geven in de
werkzaamheden die zijn verricht in het schooljaar 2018/2019 en 2019-2020. Daarnaast zoomen wij in
op de toekomst, wat ons te wachten staat en welke stappen wij voornemens zijn te zetten.
Op het moment van schrijven bevinden we ons midden in de Corona-crisis. Er geldt voor heel Nederland
een zekere mate van lock down, waardoor ook de scholen gesloten zijn vanaf 15 maart 2020. Dit heeft
tot gevolg gehad dat de ontwikkeling van thuisonderwijs via digitale verbindingen in een enorme
stroomversnelling is gekomen. Hierbij hebben de medewerkers van Stichting Promes een enorme
veerkracht en creativiteit laten zien. Welke gevolgen deze crisis voor de nabije toekomst heeft valt nog
moeilijk in te schatten
De afgelopen jaren heeft Stichting Promes bezuinigingen doorgevoerd om de uitgaven en de inkomsten
in balans te brengen. Wel is er in 2019 om verschillende redenen afscheid genomen van personeel en
zijn personeelsleden vervroegd uitgestroomd in het kader van “wenkend perspectief”. Gelet op de
geprognosticeerde leerlingenaantallen, die nog steeds een lichte daling vertonen, is alertheid geboden
en zal vroegtijdig geanticipeerd moeten worden.
Voor het kalenderjaar 2019 werd een negatief exploitatieresultaat begroot van € 409.724,--. Het
gerealiseerde resultaat betreft € 196.255,-- negatief. Ten opzichte van de begroting is 2019 gunstiger
verlopen, maar hierbij wel een kanttekening. In december 2019 heeft er van ministeriële zijde een
kasschuif plaatsgevonden van € 138.525,-- deze baten zijn conform ministerieel voorschrift
verantwoord in de exploitatie van 2019 terwijl de uitgaven in februari 2020 plaatsvinden. Als deze
kasschuif niet had plaatsgevonden dan was het exploitatie resultaat € 334.780,-- negatief en ligt dat
meer in de lijn van de begroting.
Op 26 mei 2020 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de accountant, voorzitter College van
Bestuur, afgevaardigden van de Raad van Toezicht en de financieel stafmedewerker van Stichting
Promes.
De bevindingen van de accountant zijn uitvoerig besproken. Controledoelstellingen en risico’s zijn
benoemd. Er zijn geen bijzondere constateringen gedaan of specifieke ontwikkelingen gesignaleerd die
om aanvullende maatregelen vragen. Van het overleg met de accountant is verslag gedaan in de
vergadering met de Raad van Toezicht op 3 juni 2020. De voorliggende versie is door de accountant
gecontroleerd en akkoord bevonden.
Wij hopen u met dit verslag op hoofdlijnen een goed beeld te geven van de ontwikkelingen binnen
Stichting Promes.
Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 3 juni 2020.
Voorzitter College van Bestuur.
Dhr. W. van Selling
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1.0.

Algemene Informatie

Statutaire naam
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Oprichtingsdatum
KvK-nummer
Bestuursnummer O.C. en W.
Bezoekadres
Correspondentieadres
Telefoonnummer
Algemeen emailadres
Internetadres

Stichting Promes
Stichting
Meppel
1 januari 2007
04083807
41629
Industrieweg 1b1, 7944 HT Meppel
Postbus 151, 7940 AD Meppel
0522-278120
info@stichtingpromes.nl
www.promes.nl

Stichting Promes is het bevoegd gezag van openbare scholen in de gemeenten Meppel en Staphorst. Het
bevoegd gezag (werkgeversnummer 41629) is statutair gevestigd aan de Industrieweg 1b-1, 7944 HT
Meppel, telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 0522-278120.
Onder dit bevoegd gezag vallen de volgende scholen:
Obs. De Tolter Meppel (13TT)
Obs. Oosterboerschool Meppel (12TP)
Obs. Sprinkels Meppel (13AA)
Obs. De Woldstroom Meppel (13PS)
Obs. Commissaris Gaarlandt Nijeveen (04HW)
Obs. De Berkenhorst Staphorst (05ZH)
Obs. De Iekmulder IJhorst (08ER)
Speciale School voor basisonderwijs Reestoeverschool Meppel (19QE)
School voor ZML Mackayschool Meppel (19SK)
Het bevoegd gezag van Stichting Promes wordt gevormd door een College van Bestuur, bestaande uit
een voorzitter van College van Bestuur. Het toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de
algemene gang van zaken van de stichting is opgedragen aan een Raad van Toezicht bestaande uit vijf
personen.
Het College van Bestuur vergaderde in 2019 vijf keer met de Raad van Toezicht.
De voorzitter van het College van Bestuur heeft in 2019 vijf keer vergaderd met de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad.
Elk jaar wordt met de accountant zijn controlebevindingen en een door de accountant opgestelde
managementletter besproken en eventueel omgezet in nadere voorstellen voor het bestuur om zaken
aan te passen, dan wel te wijzigen in het beleid.
Dhr. W. van Selling is aangesteld als voorzitter College van Bestuur (directeur/bestuurder).
W. van Selling is belast met het besturen van de stichting en heeft alle taken en bevoegdheden die niet
bij of krachtens de statuten aan anderen zijn toegekend.
De structuur van Stichting Promes bestaat hiermee uit 3 helder afgebakende bestuursniveaus (College
van Bestuur, Raad van Toezicht, schooldirecteur) met ieder een eigen beleidsruimte en de daaraan
gekoppelde verantwoordelijkheid en bevoegdheid om eigen beslissingen te nemen binnen afgesproken
kaders.
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1.1. Missie van Stichting Promes
Wij leren de kinderen kennis en vaardigheden die zij in de toekomst nodig hebben om als een
volwaardige deelnemer van onze samenleving te kunnen functioneren. Wij geven onze leerlingen mee
dat zij verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf, de ander en de omgeving.
Deze opdracht vervullen we vanuit de kernwaarden van het openbaar onderwijs:
- Iedereen is welkom; De openbare school staat open voor kinderen, ongeacht hun
levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.
- Iedereen is benoembaar; Benoembaarheid op de openbare school staat open voor iedereen,
ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele
geaardheid.
- Wederzijds respect; De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect
voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden.
- Waarden en normen; De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende
levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden.
- Van en voor de samenleving; De openbare school is va en voor de samenleving en betrekt
leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en
werkomstandigheden en stemt af met de externe betrokkenen en belanghebbenden.
- Levensbeschouwing en godsdienst; De openbare school biedt de gelegenheid om
levensbeschouwelijke vormings- of godsdienstonderwijs te volgen.
Hiernaast hanteren we binnen de Stichting Promes de kernwaarden:
• Moreel besef; Binnen Stichting Promes heerst solidariteit, respect voor eenieder, loyaliteit,
vertrouwen en een open communicatie.
• Positiviteit; We zijn trots op onze stichting, geven positieve energie, hanteren zelfreflectie, laten
passie en plezier in werken zien.
We dragen binnen de Meppeler en Staphorster gemeenschap uit dat de kinderen binnen ons onderwijs
zich als persoon kunnen ontwikkelen.
1.2. Visie van Stichting Promes
De scholen van de stichting Promes verzorgen onderwijs dat nauw aansluit op de snel veranderende
maatschappij. Dit betekent dat er veel dynamiek heerst in de scholen. Dynamiek die wordt veroorzaakt
door een continue ontwikkeling van onderwijsaanbod, pedagogisch/didactische inzichten, nieuwe
organisatievormen en een stevige verbinding met de wereld buiten de school.
In de turbulentie van het bovenstaande is het van belang om met elkaar in verbinding te blijven. Ten
aanzien van het lerende kind betekent dit goede relaties in de pedagogische driehoek leerling –
leerkracht – ouder. De leerkracht heeft hierbij o.a. de rol van relatiemanager.
Op school- en stichtingsniveau krijgt de verbinding vorm door reflectie, delen van expertise en
samenwerken. De samenwerking is niet alleen intern gericht, maar juist ook extern. De samenwerking
met Stad en Esch is het afgelopen jaar geïntensiveerd middels een oriëntatie op de 10-14 school en de
voorbereiding van College Tour, een kennismakingsprogramma voor toekomstige vmbo-leerlingen. Deze
samenwerking zal de komende jaren verder uitgebouwd worden, evenals de samenwerking met
aanpalende maatschappelijke organisaties.
De verbinding tussen de voorschoolse en vroegschoolse periode wordt verder ontwikkeld vanuit de
gedachte 1 team, 1 organisatie, 1 pedagogisch concept. Dit betekent dat er op onze scholen in
toenemende mate wordt samengewerkt in teams die bestaan uit leerkrachten, onderwijsassistenten en
pedagogisch medewerkers. Hieronder kunnen we ook de voorschoolse-, tussenschoolse- en naschoolse
kinderopvang scharen.
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Door de invulling van de verbindingen stimuleren we de wederzijdse betrokkenheid en geven we het
openbaar onderwijs in Meppel en Staphorst een krachtig imago.
1.3.
Verslag Raad van Toezicht
Jaarverslag 2019 Raad van Toezicht Stichting Promes
Vooraf
De Raad van Toezicht (RvT) verantwoordt zich o.a. via dit jaarverslag over de uitvoering van het toezicht in
2019. De RvT wil in verbinding zijn met haar stakeholders en waardeert het (geplande) contact met de
GMR, het directeurenberaad en met de directeur-bestuurder (DB). Het sociale domein van Stichting
Promes (Promes) levert veel informatie, gesprekken en een breed scala aan perspectieven op.
Het geheel helpt bij het kunnen duiden van nut – noodzaak – urgentie – belang – contouren van “jezelf
voortdurend opnieuw uitvinden door Promes waarbij het goede zoveel mogelijk behouden dient te worden
en transitie leidt tot meer en betere ontwikkelingskansen voor kinderen om aardige – waardige – vaardige
wereldburgers te worden, die over een aantal jaren een positie in en een bijdrage aan de omringende
maatschappij kunnen leveren en hun eigen broek op kunnen houden.” Promes is, zeker op de
basisschoolleeftijd, een belangrijk onderdeel van het sociale domein van het kind en zijn gezin: “It takes a
village to raise a child”. De gemeenten Meppel en Staphorst kunnen erop rekenen dat Promes die rol met
verve zal uitvoeren.
Samenstelling Raad van Toezicht
De RvT bestaat statutair uit tenminste vijf leden.
Samenstelling RvT in 2019
Naam
Functie
Rooster aftreden
Jan Willem Homan
Voorzitter
15 aug 2020*
Karlijn van Scheijen Vicevoorzitter
31 dec 2020
Kees Schiphouwer
secretaris
15 aug 2021
Yvonne Starre
lid
15 aug 2022
Peter Vereijken
lid
15 aug 2022 **
* Jan Willem Homan heeft aangegeven per 1 januari 2020 te stoppen als voorzitter en lid van RvT, vanaf
1 januari 2020 vervuld Yvonne Starre de taak van voorzitter.
** Peter Vereijken is terug getreden als lid van de RvT per 1 januari 2020
In verband met het vertrek van de voorzitter per 1-1-2020 is er een BAC (Benoeming Advies Commissie)
ingesteld met leden van alle geledingen van de organisatie. Met 3 geselecteerde kandidaten werden
gesprekken gevoerd en na het voeren van een 2e ronde van gesprekken werd besloten om mevr. Doesjka
Lammers te benoemen tot nieuw lid van de RvT met ingang van 1-1-2020. Aan het eind van 2019 gaf ook
Peter Vereijken aan zijn werkzaamheden voor de RvT van Promes te gaan beëindigen met ingang van 1-12020.
Wetgeving en branchecode
Met de huidige governance structuur beschikt Promes over een formele (organieke) scheiding tussen
toezicht en bestuur en voldoet zij aan de eisen van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’. Tevens
onderschrijft de stichting de ‘Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’ van de PO-raad. De bestuurders
en toezichthouders zijn dan ook aanspreekbaar op de toepassing ervan. Om invulling te geven aan deze
opdracht heeft de raad een toezichtkader met verdeling van de aandachtspunten over het verslagjaar
opgesteld.
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Taken van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de
bevoegdheden door de DB. Het toezicht bestaat tenminste uit:
 het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan;
 het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen door de DB;
 het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en
aanwending van de middelen van de scholen, die vallen onder het Stichtingsbestuur, verkregen op
grond van de Wet op het Primair Onderwijs.
Bij het uitoefenen van deze taak richt de RvT zich naar het belang van de Stichting, het belang van de
scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.
De Raad van Toezicht geeft de DB gevraagd en ongevraagd advies en fungeert als klankbord voor de DB.
Vergoeding leden RvT
De leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die niet meer aansluit bij het
advies van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen van 2018. Bij de start
als RvT in 2015 is besloten om te kiezen voor het laagste bedrag in de budgetcategorie van de stichting en
dit is nooit geïndexeerd. De honorering is met inbegrip van de onkostenvergoeding, maar exclusief
scholingskosten. De vergoedingen worden verantwoord in de jaarrekening.
Overlegvormen
De RvT kwam in 2019 viermaal bijeen in een regulier overleg met de DB. Er werd vijf keer vergaderd zonder
de DB. De raad was aanwezig bij de bespreking van de jaarcijfers met de accountant. Ook voerde de RvT
overleg met de schooldirecteuren en een keer conform het gestelde in het toezichtkader met de GMR.
Samen met de GMR werd er daarnaast een onderwijscafé over de toekomst van het onderwijs
georganiseerd.









Werkveldoverleg: Tijdens dit type overleg worden actuele thema’s besproken met directies en overige
betrokkenen. Vanuit het werkveld werd informatie verstrekt over de invulling van een thema, de
ervaringen met eigen plannen hiervoor.
Overleg met de GMR: In maart werd er met de GMR een gezamenlijk onderwijscafé georganiseerd en
in oktober sprak een delegatie van de RvT met de GMR conform het besluit dit overleg twee keer per
jaar te laten plaatsvinden. Inhoudelijk werd informatie verstrekt over het functioneren van de beide
raden en het algemene beleid van Promes, waaronder de begroting en de door de RvT opgestelde
strategische Risico analyse. Verder heeft de RvT kunnen constateren dat de GMR in een goede relatie
met de DB constructief overleg voert.
Voorzittersoverleg: In het voorzittersoverleg voor elke reguliere vergadering werd de agenda voor de
verschillende contacten voorbereid en werd er gesproken over actuele ontwikkelingen. Dit overleg
wordt gevoerd door de voorzitter van de RvT en de DB.
Bilateraal overleg: de voorzitter van de RvT en de DB onderhouden ook periodiek bilateraal overleg om
de actuele voortgang te bespreken.
Functioneringsgesprek: Met de DB en een lid en de voorzitter van de RvT wordt jaarlijks gesproken over
het functioneren van de DB aan de hand van de eerder gestelde doelen. Dit gesprek wordt schriftelijk
vastgelegd door de RvT en leidt tot een beoordeling.
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Toezichtsrol
Jaarverslaggeving en begroting
De RvT heeft in 2019 zijn goedkeuring gegeven aan het jaarverslag en de jaarrekening over 2018 en heeft
de begroting voor 2020 na het stellen van vragen ter verduidelijking en de ontvangst van tevreden
stellende antwoorden goedgekeurd.
Strategisch beleid
In de loop van het jaar werd het nieuwe strategische beleidsplan voor de periode 2020-2022 besproken en
vastgesteld. De RvT heeft een Strategische Risicoanalyse opgesteld en deze aan DB, Directeurenoverleg,
GMR en stafbureau voorgelegd. Vervolgens is deze analyse met de geledingen afzonderlijk besproken. Het
totaalresultaat van deze overleggen is teruggekoppeld aan DB. Het DB heeft een groot deel van de signalen
overgenomen in een aanvulling op het strategisch beleid.
Toezicht op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid
Binnen het toezicht op de financiële rechtmatigheid zijn de jaarrekening en het accountantsverslag in
aanwezigheid van de door de RvT aangestelde accountant besproken.
De financiële doelmatigheid is bij elk overleg tussen DB en RvT onderwerp van gesprek en de voortgang van
de ontwikkeling op de doelen die in overleg tussen DB en RvT zijn vastgesteld wordt bijgehouden en
gemonitord. Dit is onderdeel van de verslagen van de vergadering van de RvT met de DB. De eis van de RvT
om te komen tot een nulbegroting is een terugkerend onderwerp van gesprek.
De RvT heeft het DB regelmatig bevraagd over het meetbaar en tijdsgebonden maken van de gewenste
resultaten en deze te monitoren met een duidelijke PDCA cyclus. Dit moet antwoord geven op de door de
RvT gestelde vraag: Wanneer is het DB tevreden met het behaalde resultaat.
Verantwoordingscyclus
Gedurende het jaar volgt de RvT het opgestelde toetsingskader met daarin een uitgewerkte
verantwoordingscyclus die met de DB is overeengekomen. Door dit toetsingskader periodiek te bespreken,
heeft de RvT inzicht in de trends bij diverse kengetallen, in de bedrijfsvoering en in de kwaliteit en
doelmatigheid van de stichting.
Verkenningen eventuele fusie of vergaande samenwerking
De RvT heeft na onderzoek moeten constateren dat er vooralsnog geen draagvlak is voor nadere
samenwerking dan wel fusie met de collega-schoolbesturen: stichting Bijeen uit Hoogeveen, stichting
Talent uit Westerveld en stichting Wolderwijs uit de Wolden. Het DB voert nadere verkenningen uit om de
gesignaleerde risico’s beheersbaar te houden.
Werkgeversrol
De RvT hanteert een tweejaarlijkse cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken voor de
directeur-bestuurder. De in 2017 gemaakte samenwerkingsafspraken zijn in 2019 vertaald in inhoudelijke
beleidsdoelen.
Adviesrol
De RvT heeft naast zijn taken als toezichthouder en werkgever ook een klankbordfunctie voor de DB. De
leden van de RvT worden hierbij met name ook geraadpleegd vanuit hun persoonlijke expertise.
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Deskundigheidsbevordering Raad van Toezicht
De leden van de RvT werken aan hun kwaliteit van functioneren door
– het volgen van scholingen, lezingen, onderlinge thema-besprekingen,
– het bijhouden van wet- en regelgeving & literatuur,
– in gesprek te gaan met diverse interne en externe stakeholders.
Verder is de RvT lid van de Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).
Goedkeuring
28 april 2020

Mevr. Y. Starre
Voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. K. Schiphouwer
Secretaris Raad van Toezicht
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1.4.

Stafbureau

De aansturing van de organisatie is in handen van de voorzitter College van Bestuur (werktijdfactor 0,9)
dhr. W. van Selling. De voorzitter van College van Bestuur wordt daarbij ondersteund door een
stafbureau bestaande uit:
Stafmedewerker financiën & huisvesting (werktijdfactor 1,0)
dhr. H. van Dijk
Stafmedewerker Personeel en Organisatie (werktijdfactor 0,6)
mevr. A. Smit
Managementassistent (werktijdfactor 1,0)
mevr. S. Punselie
Medewerker financiën (werktijdfactor 0,7)
mevr. G. Scholten
Technische dienst van Stad en Esch voor onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en inventaris
Het stafbureau is gehuisvest aan de Industrieweg 1B-1, 7944 HT te Meppel.
Het stafbureau ondersteunt de coördinator SWV PO 2203 afdeling Meppel. Deze werkzaamheden
worden op contractbasis verricht. Nog wel relevant om te vermelden is dat het secretariaat van Multi
Functioneel Kind centrum Het Palet (waar Stichting Promes in participeert als bevoegd gezag van
obsSprinkels) wordt uitgevoerd door de voorzitter van het College van Bestuur en de
administratievoering MFK Het Palet door de stafmedewerker financiën & huisvesting van het
stafbureau.
1.5.

Schooldirecties

Onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter College van Bestuur vallen zeven scholen voor primair
basisonderwijs, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs (voortgezet
speciaal onderwijs). In het verslagjaar 2019 werden 7 scholen aangestuurd door een schooldirecteur en
2 scholen door 1 meerschoolse directeur.
De schooldirecteur is belast met de algehele leiding van de school en geeft direct leiding aan de
medewerkers op school. De schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor behaalde schoolresultaten en
leggen daarover verantwoording af aan de voorzitter College van Bestuur. De voorzitter College van
Bestuur.
Heeft regelmatig periodiek managementoverleg met de individuele schooldirecteur. Daarnaast is er
periodiek directieoverleg onder voorzitterschap van de voorzitter College van Bestuur.
School
Commissaris Gaarlandtschool
De Berkenhorst
De Iekmulder
Oosterboerschool
Sprinkels
De Woldstroom
De Tolter
Reestoeverschool (SBO)
Mackayschool SO ( VSO)

Plaats
Nijeveen
Staphorst
IJhorst
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel

Directeur
dhr. J. Pekel
dhr. R. Jansen
dhr. R. Jansen
mevr. M. Kreeft
dhr. W. van der Wolde
dhr. G. Huige (interim directeur)
dhr. H. van Gunst
dhr. J. Veneman
dhr. R. Kamerman

De functie van directeur bij De Woldstroom werd vacant door het vertrek van de voormalige directeur
en in 2019 vervuld door een interim directeur.
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1.6.

Financieel beleid

De financiële -/ en personele administratie werd deels uitgevoerd door het administratiekantoor
Onderwijs Bureau Meppel. De begroting wordt na goedkeuring van de Raad van Toezicht door de
voorzitter College van Bestuur vastgesteld. De voorzitter College van Bestuur stelt een jaarrekening en
jaarverslag vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
De controllerfunctie is een ondersteunende functie ten behoeve van de voorzitter College van Bestuur
en is in handen van de stafmedewerker financiën en huisvesting.
De stichting werkt in principe met een sluitende begroting waarbij extra inzet van middelen zijn gedekt
vanuit de algemene en/of bestemmingsreserve(s). Bij de presentatie van een begroting wordt een
eventueel begrotingstekort zichtbaar gemaakt, met daarbij direct de financiële dekking waarmee het
tekort wordt gedekt. De budgetverantwoordelijkheid voor de voorzitter College van Bestuur en de
schooldirecteuren is in een beleidsdocument vastgelegd.
Op schoolniveau wordt zoveel mogelijk uitgegaan van budgettaire neutraliteit met betrekking tot de
uitgaven, waarvoor de verantwoordelijkheid ligt bij de schooldirecteur. Ad-hoc bespreekt de
stafmedewerker financiën het schoolbudget met de schooldirecteuren en zoomt de voorzitter College
van Bestuur in zijn periodiek managementoverleg met de schooldirecteur nader in op specifieke
onderdelen.
Scholen kunnen zelf hun inkomsten en uitgaven monitoren via Tobias een digitaal management
infosysteem van Onderwijs Bureau Meppel.
De scholen werken met actuele meerjareninvesteringsplannen. Daarmee wordt een getrouw beeld van
de feitelijke boekwaarden en de aanwezige afschrijvingslasten weergegeven.
Centrale inkoop kan vooral voor financiële voordelen zorgen. Ook uitwisselbaarheid van materiaal
tussen scholen is een positief element. Op het gebied van schoonmaak, kopieerapparatuur, ICTmiddelen, leermiddelen, energie en meubilair wordt gebruik gemaakt van collectieve contracten.
De controle over de boekhouding en financiële gegevens wordt uitgevoerd door het accountantskantoor
Afier accountants.

2.0.

Algemeen instellingsbeleid

Governance
Het strategisch beleidsplan van Stichting Promes is leidend bij de verdere (door)ontwikkeling van het
stichtingsbeleid. Vanuit missie en visie wordt gewerkt aan een concretisering van doelstellingen, waarbij
succesindicatoren, acties en tijdsplanning een belangrijke rol spelen.
Het College van Bestuur hecht eraan om o.a. door gebruikmaking van kengetallen de ontwikkelingen
binnen de stichting goed te kunnen monitoren. De Voorzitter College van Bestuur heeft met de Raad
van Toezicht een aantal prestatieafspraken vastgelegd. Hierover wordt in iedere vergadering van de
Raad van Toezicht verslag gedaan. Daarnaast rapporteert de Voorzitter College van Bestuur ieder
kwartaal over de exploitatie, het ziekteverzuim, liquiditeit, de ontwikkeling van de leerlingenaantallen
en de resultaten van gevoerd beleid, hetgeen een monitoring en sturing van de bedrijfsvoering mogelijk
maakt. Deze rapportage wordt ook aan de GMR aangeboden.
De voorzitter van de RvT heeft in 2019 enkele scholen bezocht in het kader van de risico-analyse. In
bijeenkomsten met de oudergeledingen van de school MR’s en door de risico-analyse gesprekken heeft
de RvT informatie opgehaald.
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Passend Onderwijs
Stichting Promes richt zich in het kader van de ontwikkeling naar “passend onderwijs” samen met de
partners uit het samenwerkingsverband op samenwerking. Doordat binnen Stichting Promes het
speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (SO en VSO) is vertegenwoordigd, kan thuisnabij
onderwijs geboden worden.
Stichting Promes is onderdeel van samenwerkingsverband Primair Onderwijs 2203, dat de regio’s
Meppel, Hoogeveen en Steenwijk omvat. Stichting Promes participeert in het bestuur van het
samenwerkingsverband Afdeling Meppel als vicevoorzitter. Door de aanwezigheid van een afdeling
Voortgezet Speciaal Onderwijs participeert Stichting Promes ook in het samenwerkingsverband voor
Voortgezet Onderwijs 2203.
Samenwerking
Voor wat betreft de tussenschoolse opvang en de voorschoolse en naschoolse opvang werkt Stichting
Promes samen met Partou (in MFA Het Palet) en Doomijn (overige scholen). De samenwerking met
beide organisaties wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Door strategische samenwerking met Doomijn wordt de peutereducatie en buitenschoolse opvang in de
school vormgegeven. Promes en Doomijn werken toe naar een situatie waarin sprake is van 1 team, 1
pedagogische lijn in 1 gebouw.
Binnen obsSprinkels wordt nauw samengewerkt met de opvangorganisatie Partou. Deze organisatie is
direct verbonden aan het multifunctionele kind centrum Het Palet.
De beide scholen in de gemeente Staphorst zijn integraal betrokken bij de voorschoolse peutergroepen
van de Iekmulder (de Reestrakkertjes) en de Berkenhorst (’t Speulhuus).
De Mackayschool werkt samen met de zorgaanbieder en buitenschoolse opvangorganisatie Cosis.
Stichting Promes participeert actief binnen de vereniging Prisma Drenthe, een organisatie van
schoolbesturen openbaar primair onderwijs Drenthe. Deze vereniging behartigt vanuit een breed
perspectief de belangen van het openbaar onderwijs zowel binnen als buiten de provincie.
Onderwijskwaliteit
In het kader van het vierjaarlijkse onderzoek door de onderwijsinspectie is in 2019 vijftal scholen
bezocht. De SBO Reestoeverschool, SO(V)SO Mackayschool en de basisscholen Sprinkels, De
Woldstroom en Commissaris Gaarlandtschool. Bij de Reestoeverschool is de kwaliteit van het
onderwijs als zeer zwak beoordeeld.
Binnen een jaar na vaststelling van zeer zwak zal de onderwijsinspectie een herstelonderzoek uitvoeren
en mag de Reestoeverschool niet langer zeer zwak zijn.
Verder is door de onderwijsinspectie geconstateerd dat het kwaliteitszorgstelsel van het bestuur niet
compleet is en de informatie in jaarverslag en sommige schoolgidsen te beperkt is. Op die onderdelen
voldoet stichting Promes niet aan de eisen van de wet. De onderwijsinspectie heeft enkele
aanbevelingen gedaan en afspraken gemaakt met het bestuur over wat er dient te verbeteren. In het
voorjaar 2020 zal de onderwijsinspectie een herstelonderzoek uitvoeren.
Naar aanleiding van de resultaten van het inspectieonderzoek is er in 2019 gewerkt aan het vormgeven
van het stelsel van kwaliteitszorg. Dit heeft geresulteerd in het Bestuurlijk Kader Kwaliteitszorg. In dit
kader wordt het gebruikte instrumentarium genoemd, het analyseritme en de wijze van
verantwoording. Dit kader moet houvast bieden voor de uitvoering van de pdca-cyclus op zowel
bestuursniveau als op schoolniveau.
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Resultaten eindtoets 2019
De eindtoets in groep 8 wordt afgenomen middels Route 8. In 2019 leverden de resultaten het volgende
beeld op:
School
Gemiddelde
Landelijk gemiddelde
Ondergrens
schoolscore
inspectie
Commissaris
201
200,4
205,1
Gaarlandtschool
Berkenhorst
213,2
200,4
194,9
Iekmulder
216,7
200,4
203,3
Oosterboerschool
191
200,4
203,3**
Sprinkels
203,2
200,4
204,2
Woldstroom
192,5
200,4
194**
Tolter
212,5
200,4
205,7
* De ondergrens verschilt, omdat deze afhankelijk is van de samenstelling van de schoolpopulatie.
** Op de scores van Oosterboerschool en Woldstroom hebben correcties plaatsgevonden, waardoor
beide scholen boven de ondergrens scoren.
AVG
In het kader van de invoering van de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is er in
2018 gestart met een interne werkgroep AVG en voorlopig een externe FG-er (Functionaris
Gegevensbeheer) ingehuurd. De externe FG-er is in 2019 bezig geweest met het AVG-proof maken van
de totale organisatie en zal dat in 2020 afronden.
De externe FG-er heeft de navolgende werkzaamheden uitgevoerd: bestaande protocollen werden
tegen het licht gehouden van de AVG-wet en daar waar nodig aangepast, interne bewustwording van de
medewerkers van Promes op het gebied van de privacy, informeren en adviseren over de verplichtingen
van de organisatie op grond van de AVG, actualiseren van documentatie, hulp en adviseren van
eventuele datalekken. Via specifieke software wordt een veelvoud aan documenten en procedures
juridisch gecheckt en waar nodig herzien. In 2019 heeft zich geen datalek voor gedaan.
Planning en control
Vanuit het Strategisch beleidsplan worden onderwerpen en doelen opgepakt. Periodiek heeft de
voorzitter College van Bestuur managementoverleg met de schooldirecteuren over de onderwijskundige
ontwikkelingen, de voortgang naar het behalen van de doelen uit het Strategisch Beleidsplan,
leerlingenaantallen en prognoses, personele, financiële, huisvestings-/ en overige aangelegenheden.
De schooldirecteuren kunnen binnen de managementtool Tobias van het administratiekantoor de
financiële, personele (bezetting, verzuim, loonkosten etc) en leerling ontwikkelingen volgen.
Ad-hoc vinden er op financieel en personeelsgebied voortgangs-/en casusgesprekken plaats tussen de
schooldirecteuren en de beleidsmedeweker financiën/huisvesting en beleidsmedewerker
personeelszaken.
Minimaal driemaal per jaar wordt er op Promes-niveau een management-rapportage opgesteld, waarbij
in ieder geval de financiële stand van zaken en het personele verzuim wordt weer gegeven en per
rapportage diverse ad-hoc aangelegenheden die op dat moment relevant zijn. De voorzitter College van
Bestuur rapporteert periodiek aan de Raad van Toezicht middels een managementvoortgangsrapportage.
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Overige
De scholen van Stichting Promes streven naar een optimale samenwerking in de driehoek leerlingen,
ouders en leerkrachten. Dit neemt niet weg dat er klachten kunnen zijn die de school, de directie of de
medewerkers betreffen. In de meeste gevallen kunnen klachten goed afgehandeld worden in een
onderling overleg tussen ouders, leerlingen, medewerkers en/of directie. Komt men er op school niet uit
dan kan men een beroep doen op de Voorzitter College van Bestuur van Stichting Promes. In 2019 is er
één klacht in behandeling genomen door de landelijke klachtencommissie. De klacht is als ongegrond
aangemerkt.
Voor de scholen Berkenhorst/Iekmulder is gekozen voor een meerschoolse directie. Het streven is bij
natuurlijk verloop op directieniveau een verdere uitrol van meerschoolse directie door te voeren.

2.1.

Ontwikkelingen binnen het onderwijs van Promes.

Naar aanleiding van het inspectiebezoek is de ontwikkeling van ons kwaliteitsbeleid geïntensiveerd.
Zoals de inspectie tijdens de terugkoppeling verwoordde; alle ingrediënten zijn wel aanwezig, maar het
wordt nog niet stelselmatig gebruikt. Middels extra aandacht voor het vergaren en analyseren van data
zijn we bezig hierin een verdiepingsslag aan te brengen. Door gebruik te maken van het instrument
schoolmonitor creëren we houvast in de beleidsontwikkeling op onze scholen. Ook hierin zullen we ons
in de kome de jaren verder bekwamen.
In het verslagjaar is de ontwikkeling van Boeiend Onderwijs gecontinueerd. Op bestuursniveau hebben
directies en intern begeleiders zich met dit thema beziggehouden vanuit het perspectief van aansturing
van veranderingsprocessen. Op schoolniveau zijn diverse teams met de uitwerking van onderwerpen
bezig geweest vanuit de principes van Boeiend Onderwijs.
Een aantal scholen werkt met gepersonaliseerd leren. De scholen doen dit via Snappet en/of Gynzy
en/of IPC. De gebruikers van Snappet hebben een professionele leergemeenschap (PLG) in het leven
geroepen om met elkaar de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren vorm te geven.
Naast de PLG Snappet zijn nog twee professionele leergemeenschappen, te weten de PLG technieklab
en de PLG-hoogbegaafdheid. De eerstgenoemde houdt zich bezig met de ontwikkeling van
techniekonderwijs binnen Promes, waarbij gebruik gemaakt wordt van een gezamenlijk technieklab. Het
technieklab is gesitueerd in de Oosterboerschool begin 2019 is de inrichting afgerond en een start
gemaakt. Met behulp van studenten van de Stenden hogeschool en eigen leerkrachten werden er
wekelijks lessen gedraaid voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van alle Promesscholen. In 2019 € 2.000,-uitgaven t.b.v. technieklab.
De tweede leergemeenschap houdt zich bezig met de ontwikkeling van een onderwijsaanbod aan
leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn.
Hierbij is vooral veel aandacht voor het ondersteunen van de doelgroep in de reguliere groepssetting.
Eind 2017 heeft een zestal scholen subsidie toegekend gekregen in het kader van de “regeling Impuls
Muziekonderwijs”. De activiteiten worden bij 4 scholen uitgevoerd in de periode augustus 2017 tot 1
augustus 2020 en bij 2 scholen in de periode 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2021. Vanuit die subsidie is
een aantal projecten gestart op het gebied van muziekonderwijs.
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Vanaf eind 2017 neemt de SO(VSO) Mackayschool samen met andere organisaties deel aan een
leergemeenschap cultuureducatie van Compenta. De samenwerking is gericht op ontwikkeling van
cultuureducatie in de praktijk gekoppeld aan verankering in beleid rondom cultuureducatie. Er wordt
naar gestreefd om schoolbreed lessen te ontwikkelen voor de SO(VSO)-leerlingen.
Promes is in 2017 een experiment gestart waarbij de expertise van de school voor Speciaal Onderwijs en
van de Speciale School voor Basisonderwijs worden ingezet in onze reguliere basisscholen. Dit
experiment heeft ten doel om de beschikbaarheid van deze expertise voor de basisscholen
laagdrempelig te maken, waardoor de leerkracht weet dat hij ondersteuning kan krijgen bij
vraagstukken waar handelingsverlegenheid dreigt te ontstaan. De inzet van de specifieke deskundigheid
van het SO en SBO is in 2018 voortgezet en daar waar mogelijk uitgebreid. De bekostiging hiervan vindt
plaats vanuit de ondersteuningsmiddelen. Met ingang van 2020 is dit initiatief overgenomen door het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Afdeling Meppel.
Van de gemeente Meppel is er vanaf 2017 subsidie ontvangen in het kader van
OnderwijsAchterstandBeleid (OAB) om een ontwikkel-coach te faciliteren. De ontwikkel-coach wordt
ingezet als taalcoach voor de integrale kind centra waarbij ondersteuning wordt geboden aan VVE
kinderen op school en thuis. Helaas is het subsidietraject door gemeentelijke bezuinigingen gestopt per
31 juli 2019.

2.2 Verantwoording doelgerichte middelen
Samenwerkingsverband
In 2019 heeft stichting Promes van het Samenwerkingsverband € 665.860,-- ontvangen voor passende
onderwijsarrangementen, versterking van de basisondersteuning en ondersteunende diensten. Stichting
Promes heeft afgelopen jaar meer financiële middelen ingezet dan zij van het Samenwerkingsverband in
het kader van Passend Onderwijs heeft ontvangen, die inzet was als volgt:
Inzet IB-ers
Ondersteuning psychologisch assistent
Extra inzet van de orthopedagogen van de Reestoeverschool en Mackayschool
Extra ondersteuning Ambulante Dienst Mackayschool
Extra ondersteuning van de Plusklas (hoogbegaafden)
Leraar-ondersteuner en onderwijsassistent
Ondersteuning Jong Risico kind Reestoeverschool
Leerkrachten voor de Kansgroep Reestoeverschool
Extra handen in de klas bij de basisscholen
Extra inzet orthopedagoog voor de commissie arrangeren
Ondersteunende diensten
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

338.284,-19.314,-17.500,-29.502,-44.656,-73.653,-35.000,-122.026,-16.449,-9.000,-44.093,-749.477,--
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Prestatiebox
De prestatiebox-gelden zijn ingezet t.b.v. de scholen en voor bovenschoolse activiteiten die ten goede
komen aan de scholen. Scholingsuitgaven zijn niet alleen specifiek per school maar ook stichtingsbreed.
De middelen zijn onder andere ingezet voor professionalisering van schoolleiders, scholing van
meerschoolse directeuren, training van leidinggevenden in flitsbezoeken, ontwikkeling van het Daltonconcept, ontwikkeling van Boeiend Onderwijs (Natuurlijk leren en De Lerende School), coaching, inzet
voor de duurzame leerkracht, effectief onderwijs, leerkrachten basisbekwaam, verandermanagement,
ontwikkelingen in het kader van hoogbegaafdheid en de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren. In
2019 werd de middelen uit de prestatiebox als volgt ingezet:
Coaching-/loopbaan en outplacementtrajecten
Directie-/management scholingen
Stichtingsbrede studiedag “Promesdag” niet in 2019 gehouden
Schoolontwikkeling/professionalisering Reestoeverschool/Mackayschool
Inzetbaarheid Leerkrachten, Waarderend leiderschap en basisbekwaam
Begeleiding en ontwikkeling directievoering
Ontwikkeling IKC( Integrale Kind Centra) vorming
Professionaliseringstrajecten individueel en BHV-scholingen
Q-kring, Professionele Leer Gemeenschappen
Ondersteuning bij school maatschappelijk werk

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

32.500,-24.400,-0
50.000,-12.200,-2.000,-2.300,-9.000,-17.900,-9.900,--

Binnen Stichting Promes wordt actief geïnvesteerd in scholing om Boeiend Onderwijs mogelijk te
maken. Op directieniveau, teamniveau en op het niveau van individuele medewerkers wordt scholing
aangeboden. Naast opleidingsmogelijkheden willen wij mensen doorgroeimogelijkheden bieden,
mobiliteit bevorderen en kwaliteit vasthouden. In het vastgestelde scholingsbeleid wordt aandacht
geschonken aan de persoonlijke ontwikkelingsplannen, professionele ontwikkeling van werknemers,
aanbod voor masteropleidingen, ontwikkeling van basis bekwame leerkracht tot vakbekwame leerkracht
en verdere professionalisering van onderwijsondersteunend personeel.
Extra middelen werkdrukverlaging
Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn er extra financiële middelen beschikbaar (voor het schooljaar 20182019 € 158,27 en voor 2019-2020 € 225,-- per leerling binnen het P&A-budget) in verband met de
landelijke afspraken over verlaging van werkdruk. De scholen hebben het beschikbare budget met
goedkeuring van de school-MR divers besteed. Het proces hiervoor is als volgt gevolgd:
- Schooldirecteuren hebben de teams geïnformeerd over het beschikbare budget en de
bestedingsmogelijkheden;
- Teams hebben in onderling overleg de gewenste besteding bepaald, op enkele scholen is
hierover gestemd, op andere scholen was een stemming niet nodig vanwege unanimiteit;
- De gewenste bestedingsplannen zijn per school voorgelegd aan de personeelsgeledingen van de
betreffende scholen, die ieder hebben ingestemd met de gewenste plannen;
- Op alle scholen is besloten tot extra personele inzet en bij een enkele school voor aanschaf van
werkdruk verlagende ICT-middelen. Daar waar besloten werd tot extra personeel zijn er in
enkele gevallen vacatures uitgezet om de bezetting ervan te kunnen regelen. Het grootste deel
is ingezet voor onderwijsassistenten, om extra handen in de groepen te hebben. Andere scholen
kozen voor een groepsleerkracht om groepen te kunnen splitsen of extra te kunnen bemensen.
En weer andere scholen hebben ingezet op extra uren voor een vakleerkracht bewegingsonderwijs, zodat de groepsleerkracht voor die uren organisatorische taken kan uitvoeren en de
leerlingen in plaats van éénmaal, tweemaal per week gymlessen hebben van een vakleerkracht.
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Overzicht inzet werkdruk verlagende middelen.
2018-2019
Inzet in:
Onderwijsassistenten
Conciërge
Leerkrachten
Vakleerkrachten bewegingsonderwijs

Beschikbare budget
Ingezet

€
€

2019-2020

3,25

fte

1,00

fte

3,41 fte
0,10 fte
1,1385 fte

0,2825 fte

0,8825 fte

231.232,-217.980,--

€ 313.425,-€ 271.966,--

Het restant van het schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 wordt op incidentele basis daar waar nodig nog
ingezet door de scholen.

3.0.

Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid van Stichting Promes richt zich op de invulling van goed werkgeversschap, waarbij
professionele ontwikkeling en welbevinden van medewerkers zoveel mogelijk ondersteund wordt. De
CAO Primair Onderwijs is daarbij leidend.
Stichting Promes heeft te maken met een daling van het aantal leerlingen. Door gebruik te maken van
natuurlijk verloop zijn gedwongen ontslagen voorkomen. Boven formatieve formatie zal worden ingezet
in de vervangingspool. De vervangingspool is bedoeld om vervangingssituaties (ziekte,
ouderschapsverloven, andere vormen van verlof) intern op te vangen door eigen personeel die in de
vervangingspool zijn geplaatst. Boventalligheid in de categorie Onderwijs Ondersteunend Personeel zal
zoveel mogelijk via natuurlijk verloop worden opgelost. Vacatures die gedurende het schooljaar
ontstaan worden tijdelijk opgevuld.
Stichting Promes maakt gebruik van een eigen invalpool. In het schooljaar 2017-2018 is gemiddeld 2,3
fte en in 2018-2019 4,7 fte ingezet in de eigen VF-pool. Sinds 1 augustus 2016 is in dit kader tevens de
samenwerking met diverse openbare schoolbesturen in Drenthe gestart, TOP Drenthe. Er wordt
gezamenlijk beleid gemaakt als het gaat om vervangingen en er wordt samengewerkt in een
vervangingssysteem, de “VervangingsManager” geheten. Op die manier is het mogelijk breder dan
alleen bij het eigen bestuur invalkrachten te zoeken. Invallers zelf hebben daardoor een grotere kans op
werk, doordat ze voor meerdere besturen inzetbaar zijn. TOP Drenthe is opgedeeld in drie kamers,
waarbij Stichting Promes deel uitmaakt van de kamer Zuid-West Drenthe, samen met Stichting
Wolderwijs en Stichting Talent Westerveld. Invulling van vervangingswerkzaamheden wordt voor deze
kamer centraal geregeld vanuit de stafbureaus van Stichting Promes en Stichting Wolderwijs. Voor de
intake, de begeleiding en beoordeling van invalkrachten is alleen voor Stichting Promes voor 1 dag per
week een poolmanager aangesteld.
In oktober 2019 is een pilot gestart ter ondersteuning van de startende leerkrachten binnen de stichting,
onder de naam ‘Start me up’. Startende leraren en leraren uit de vaste vervangingspool worden
begeleid in hun professionele ontwikkeling, door inzet van een intern coach en het bijwonen van
bijeenkomsten. Het doel is om startende leraren een betere start van hun loopbaan te geven, om op die
manier bij te dragen aan de onderwijsontwikkeling binnen Promes en om hen voor de stichting te
behouden. De pilot wordt in mei 2020 geëvalueerd.
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Arbobeleid is een permanent aandachtspunt binnen de stichting. Promes is aangesloten bij Zorg van de
Zaak op zowel het terrein van de arbozorg als het bedrijfsmaatschappelijk werk.
Er wordt gewerkt met een programma taakbeleid van Cupella. In dat programma, dat voldoet aan de
Onderwijs CAO, worden de les,- en niet lesgebonden uren verwerkt en krijgt men een compleet
overzicht van de jaartaak van de desbetreffende leerkracht.
Ook dit kalenderjaar werd door een groot deel van de medewerkers van Stichting Promes spetterend
afgesloten met een eindejaarsfeest en werd er voor alle personeelsleden een kerstmarkt georganiseerd.
3.1.1. Ziekteverzuim
Er is t.o.v. 2018 een toename van het ziekteverzuim zichtbaar Hieronder de totalen over het jaar
kalender 2019 uit de verzuimregistratie:

Totaal

Kort
0-8
dagen

Kort/
Middel
8 – 43
dagen

0,72%

0,66 %

Lang/
Middel
43
366
dagen
5,28 %

Lang
>366
dagen

Totaal

Meldingsfrequentie

Verzuimduur

1,94%

8,6 %

0,89

30,62

In onderstaande grafiek de verzuimpercentage van de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019.

Het gemiddelde verzuimpercentage van de stichting is gestegen van 6,45% in 2018 naar 8,6% in 2019
(bron:RAET YouForce). Uit het verzuimcijfer kan de conclusie worden getrokken dat er – gezien de iets
lagere meldingsfrequentie – iets minder vaak maar wel (veel) langer wordt verzuimd dan in 2018.
Vooral het middellange verzuim (langer dan 43 dagen) en verzuim langer dan een jaar is hoger dan
voorgaande jaren. Omdat dit een verontrustend grote stijging is, is aan de arbodienst gevraagd een
analyse te maken van het verzuim bij de stichting. Uit die analyse blijkt dat de oorzaken die aan de
langdurige verzuimgevallen ten grondslag liggen, voor het overgrote deel medisch is. Hoewel de oorzaak
in dat geval door de werkgever niet te beïnvloeden is, kan de duur van de re-integratie wel beïnvloed
worden als er sprake is van arbeidsmogelijkheden. Zoveel mogelijk en in afstemming met de bedrijfsarts
wordt een activerend re-integratiebeleid gevoerd.
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Voor dit langdurige verzuim geldt dat regelmatig in SMT’s (Sociaal Medisch Team) en in onderling
contact tussen schooldirecteur en bedrijfsarts wordt besproken op welke wijze de re-integratie vorm
krijgt. Ook in 2019 zijn in de inhoudelijke SMT’s met de directeuren medewerkers preventief besproken
en zijn er in voorkomende gevallen maatregelen getroffen om verzuim te voorkomen. Er is regelmatig
overleg tussen directeuren en beleidsmedewerker P&O over de aanpak van het verzuim. Om te
voorkomen dat het hoge verzuim zich langer voortzet, zal nog sterker ingezet moeten worden op de
duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hiertoe wordt nader onderzoek gedaan, om te bekijken
welke interventies kunnen bijdragen aan het werkvermogen en de vitaliteit van medewerkers.
Bedrijfsmaatschappelijk werk
Het bedrijfsmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd door GIMD die participeert in het Sociaal Medisch
Team.
3.1.2. Personele bezetting
De gewogen gemiddelde leeftijden (GGL) zijn berekend op basis van peildatum 1 oktober 2019
en afgezet tegen de door het ministerie van O.C. en W. geraamde landelijke GGL’s.

Basisscholen
Speciale Basisscholen
(V)SO scholen

Landelijke GGL 39,57
Landelijke GGL 40,88
Landelijke GGL 41,57

Stichting Promes GGL
Stichting Promes GGL
Stichting Promes GGL

42,41
44,89
43,43

Conclusie:
Ten opzichte van de geraamde landelijke GGL ligt de GGL van Stichting Promes voor de basisscholen
2,84 hoger (in 2018 – 3,47, 2017 - 2,87, 2016 - 2,42, 2015 - 4,75 en in 2014 - 4,28 hoger). De GGL bij
Stichting Promes lag de laatste jaren al hoger dan de landelijke GGL en het verschil is in 2019 gedaald.
Voor de speciale basisschool van Stichting Promes ligt de GGL 4,01 hoger (in 2018 – 3,87, 2017 – 3,92 ,
2016 - 3,88, 2015 - 2,92 en in 2014 - 0,85 hoger) dan de landelijk geraamde GGL.
Voor de (V)SO-school van Stichting Promes ligt de GGL 1,86 hoger (in 2018 – 1,52, 2017 – 1,60, 2016 0.82, in 2015 0,91 en in 2014 - 1,24 39 hoger) dan de landelijk geraamde GGL.
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Een hogere GGL dan de landelijke GGL betekent dat Stichting Promes relatief ouder personeel heeft
hetgeen effect heeft op de bekostiging. Ouder personeel heeft normaliter een hogere salarislast (ruim 7580 % van het Promes-personeel is op het maximumsalaris ingeschaald), maar door de hogere GGL worden
de hogere salarislasten deels weer gecompenseerd door een hogere rijksvergoeding (de GGL maakt
onderdeel uit van de berekening van de rijksvergoeding), desondanks heeft stichting Promes per saldo wel
een hogere personele last dan het landelijke gemiddelde.
Onderstaande grafiek geeft aan de personeelsbezetting per leeftijdscategorie.
De stippellijn geeft aan het gemiddelde van alle scholen en de blauwe blokken hoe de desbetreffende
school scoort.
Per kolom wordt aangegeven het percentage personeelsleden per school in de desbetreffende
leeftijdscategorie.
Stichting Promes bovenschools is het stafbureau incl. voorzitter college van bestuur/algemeen bestuurder
Conclusie: Een groot gedeelte van het personeelsbestand van stichting Promes bevindt zich in de
leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder. Op schoolniveau zijn er opvallende afwijkingen, maar bij de
aanstelling van personeel per school wordt niet op leeftijd geselecteerd.
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3.1.3. Formatie en Personeel
Het personeelsbestand (directie, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel), in fte’s
uitgedrukt,op 31 december 2019 was als volgt verdeeld over de locaties:

De komende jaren dient er rekening te worden gehouden met uitstroom van personeel op basis van de
pensioengerechtigde leeftijd en personeel dat te kennen heeft gegeven eerder te willen stoppen met
werken dan op de pensioengerechtigde leeftijd. De uitstroom is als volgt:
schooljaar

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024

Aantal fte’s

7,0
3,7
4,2
2,5
2,9

Fte’s
Onderwijzend
personeel
5,8
2,0
3,9
0,6
0,9

Fte’s
directie
onderwijs
ondersteunend
personeel
1,2
1,7
0,3
1,9
2,0

en

Binnen Stichting Promes is er vergelijkbaar met de landelijke trend sprake van een onevenwichtigheid in
het personeelsbestand tussen mannen en vrouwen. Benoemingsverplichtingen, gerelateerd aan de
CAO, maken het moeilijk om de verhouding te beïnvloeden. Daarnaast is sprake van een beperkte
instroom van mannen op de PABO, onder andere doordat het beroep van leerkracht de laatste decennia
vooral door vrouwen is ingevuld. Ook dat is moeilijk beïnvloedbaar vanuit de stichting.
Formatie uit de arrangementen Passend Onderwijs wordt toebedeeld als tijdelijke formatie. Dezelfde
handelswijze is ook van toepassing op eventueel extra inzet van personeel op middelen vanuit het SWV
Passend Onderwijs.
Er is geen voorziening opgenomen voor de Duurzame Inzetbaarheid. Sinds de regeling voor duurzame
inzetbaarheid in de cao is opgenomen (2014-2015) is er door medewerkers geen beroep gedaan op de
spaarvariant, waardoor de noodzaak voor de voorziening op dit moment niet aanwezig is.
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4.0.

Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

De toegankelijkheid voor kinderen van alle gezindten behoort tot de wezenskenmerken van het
Openbaar Onderwijs. Gelijkwaardigheid is daarbij ons uitgangspunt. De leerlingen worden voorbereid
op het leven in een open en veelvormige samenleving. In ons onderwijs leren de kinderen die verschillen
in achtergrond en/of overtuiging van mensen zien, te begrijpen en te respecteren.In het kader van
Passend Onderwijs behoort het tot de doelstellingen van de scholen om zoveel mogelijk te voorkomen
dat leerlingen worden doorverwezen naar het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal Onderwijs (SO).
In 2019 was het doorverwijzingspercentage van de Promes-scholen naar de SBO-school 2,12 % afgezet
tegen het doorverwijzingspercentage van het gehele Samenwerkingsverband PO 2203 2,35 % en het
landelijke verwijzingspercentage 2,34%.
Het SWV2203 bestaat uit drie afdelingen; Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland. Promes maakt deel
uit van de afdeling Meppel. De zeven schoolbesturen van de afd. Meppel hebben een gemiddeld doorverwijzingspercentage van 1,92 %. Onder de 2% dat betekent dat het volledige percentage van
overheidswege bekostigd wordt. Het lage percentage betekent dat steeds meer basisscholen in staat
zijn om leerlingen met cognitieve problematiek of gedragsproblemen binnen hun muren op te vangen.
Door het lage percentage van 1,92 % worden de verwijzingen per schoolbestuur niet langer afzonderlijk
uitgerekend. Er is geen aanleiding meer om de scholen op die gebied te monitoren. Dat is geen garantie
voor de toekomst; zou het verwijzingspercentage fors boven de 2% uitstijgen en zorgen voor een
negatieve begroting op dit onderdeel dan wordt er samen met de veel verwijzende scholen beleid
opgesteld.
SBO (speciaal basisonderwijs) De Reestoeverschool heeft sinds begin 2012 een speciale afdeling,
genaamd “Wijszo”; de koppeling van onderwijs aan Jeugdzorg. WijsZo is een onderwijs-zorgcentrum
met twee groepen: KANS en STER. KANS staat voor Kinderen Allemaal Naar School en STER staat voor
Samen Trainen en Ervaren. In de KANS-groep kunnen leerlingen tussen 4 en 12 jaar die het even
moeilijk hebben op hun eigen school, binnen enkele dagen vanuit het basisonderwijs worden geplaatst.
Deze leerlingen blijven ingeschreven op de school van herkomst. Het doel bij de KANS-groep is deze
kinderen, na intensief met ze gewerkt te hebben en les op hun niveau te hebben gekregen, binnen 3
maanden weer te laten integreren in het basisonderwijs en anders, in enkele gevallen, een goede plaats
te zoeken in het Speciaal Onderwijs of Speciaal Basis Onderwijs. Sinds augustus 2016 bestaat de STERgroep met arrangementen voor een of twee jaar. Deze laatste groep leerlingen wordt met een
toelatingsverklaring ook daadwerkelijk bij de Reestoeverschool ingeschreven.
De STER-groep bestaat uit leerlingen van 6 t/m 12 jarigen waar meer tijd voor nodig is voordat terugkeer
naar het reguliere basisonderwijs mogelijk is. Getracht wordt gedurende een interventieperiode van 1
tot 2 jaar de leerlingen te trainen en vaardigheden bij te brengen zodat hij/zij weer goed kan
functioneren in het reguliere onderwijs.
Het onderwijs aan de Mackayschool is, sinds het verdwijnen van de clusters 3 en 4, ook opengesteld
voor de zogenaamde “verbrede doelgroep”, en is nu een speciaal onderwijs voorziening voor leerlingen
van 4 tot 20 jaar. Het gaat om leerlingen met een verstandelijke handicap en/of een
ontwikkelingsstoornis, vaak aanvullend met een gedragsstoornis. De achterstanden zijn hoofdzakelijk
zichtbaar op het sociaal emotionele en cognitieve vlak.
Aan de hand van het landelijke doelgroepenmodel worden er hoge, maar reële leerlingdoelen gesteld.
Dit model bevat 5 leerlijnen en is landelijk met alle speciaal onderwijs scholen en het (s)bao onderwijs
ontwikkeld. Deze doelen worden, per leerling, vastgelegd in het OntwikkelPerspectiePlan en 2 keer per
jaar geëvalueerd volgens de HGW (Handelings Gericht Werken) methodiek.
De Mackayschool heeft een SO-afdeling en VSO-afdeling (met een officiële erkende status). De kwaliteit
van de school wordt geborgd middels de Plan-Do-Check-Act (PDCA) systematiek.
Er wordt samengewerkt met PromensCare middels een gecombineerde zorg- en onderwijsgroep en met
zogenaamde gecombineerde zorg- en onderwijsarrangementen.
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4.1.

Leerlingenaantal

Het leerlingenaantal bij de Commissaris Gaarlandtschool is ondanks een daling in de leerlingenpopulatie
in Nijeveen qua marktaandeel stabiel gebleven en de verwachting is dat er in 2020 weer lichte groei zal
plaatsvinden deels vanuit de nieuwbouwwijk Nieuwveenselanden.
Obs de Berkenhorst in Staphorst is de enige openbare school van het dorp. Het leerlingenaantal daalt
jaarlijks licht. Vanaf 2015 wordt in het gebouw (een combischool waarin zijn gehuisvest OBS De
Berkenhorst en een bijzondere school) op verzoek van de gemeente Staphorst, een tweetal ruimten in
medegebruik gegeven aan een peuterspeelzaalorganisatie. De school ondervindt veel hinder van het feit
dat er veel leerlingen van buitenlandse afkomst (20%) staan ingeschreven, waardoor de autochtone
bevolking een andere schoolkeuze maakt. De opheffingsnorm voor de Staphorster scholen is 48. Ondanks
dat er in de nabijheid van de school de nieuwbouwwijk “De Slagen” verder wordt ontwikkeld is er
vooralsnog in de leerlingenprognose geen rekening gehouden met groei gelet op de huidige schoolkeuze
van ouders.
Bij OBS de Iekmulder blijft het leerlingenaantal redelijk stabiel tot licht stijgend, als gevolg van
demografische ontwikkelingen in IJhorst is er geen forse groei te verwachten. Door het aanbieden van
een peuterspeelzaal binnen de school wordt getracht de uitstroom naar Staphorst, Balkbrug en De Wijk
te voorkomen.
Bij obsSprinkels is een min of meer stabiele situatie ontstaan. En deze wijk is volgens de gemeentelijke
prognoses geen groei meer te verwachten en zal het marktaandeel bepalend zijn of de school groeit of
daalt t.o.v. de concurrentie in de wijk Koedijkslanden. Uit de laatste leerlingenteldatum blijkt dat de
school licht marktaandeel terug wint. Daarnaast worden er ook vanwege het ontbreken van
onderwijsvoorzieningen in de nieuwbouwwijk Nieuwveenselanden leerlingen uit die wijk ingeschreven
bij obsSprinkels.
In de wijk Oosterboer daalt demografisch gezien het aantal leerlingen en dat heeft consequenties voor
het leerlingenaantal van de Tolter en de Oosterboerschool. Bij de Oosterboerschool is na een stabilisatie
in 2012 toch een daling ingezet. Met de invoering van het Dalton-onderwijsconcept profileert de
Oosterboerschool zich in de wijk, desondanks is de daling van het leerlingenaantal niet tot stilstand
gebracht. In het najaar 2019 is er nader onderzoek gedaan naar de fusiemogelijkheden
Oosterboerschool – De Tolter en er wordt momenteel een fusie voorbereid met als streefdatum 1
augustus 2020.
Het leerlingenaantal bij De Tolter is na een jarenlange daling in 2019 gestegen. De oorzaak van deze
stijging is nog lastig te analyseren, is het éénmalig of is deze stijging structureel. In de prognose wordt
uitgegaan van stabilisatie op het niveau van leerlingenaantal 2018. Als de fusie met de Oosterboerschool
daadwerkelijk per 1 augustus 2020 zal plaatsvinden dan zal het leerlingenaantal toenemen met een deel
van de leerlingen van de Oosterboerschool.
Bij de Woldstroom heeft de leerlingendaling zich voortgezet. De toestroom van leerlingen uit de
nieuwbouwwijk Nieuwveenselanden is nog zeer beperkt. Omdat er veel expertise op het gebied van
opvang vreemdelingen/ asielzoekersleerlingen op de school aanwezig is, verzorgt de school de 1ste
opvang vreemdelingen/asielzoekersleerlingen. Het aantal leerlingen 1ste opvang vreemdelingen bij OBS
De Woldstroom valt moeilijk te prognosticeren, in de prognoses is uitgegaan van 10 leerlingen
gemiddeld per schooljaar.
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Opvallend is wel dat het belangstellingspercentage voor de Woldstroom excl. de 1steopvang
vreemdelingen, de laatste 2 jaar onverwacht is gedaald, daar waar op stabilisatie was gerekend. Het
imago van de school wordt sterk beïnvloed door de samenstelling van de leerlingen-populatie.
Het leerlingenaantal van de Reestoeverschool toont verrassend genoeg een stijging. Waar gerekend werd
op een daling als gevolg van de invoering van Passend Onderwijs blijkt het leerlingenaantal te stijgen. De
stijging is vooral het gevolg van de inschrijving van leerlingen met een gemiddelde tot hoge intelligentie die
extra zorg nodig hebben en via de Stergroep binnen WijsZo worden opgevangen. Het leerlingenaantal bij de
Reestoeverschool is moeilijk te voorspellen en afhankelijk van externe factoren (verwijzing door de
commissie arrangeren van andere scholen uit het SWV en de toelatingsverklaring) waar de school geen
invloed op heeft. In de prognoses wordt uitgegaan van stabilisatie.
Het leerlingenaantal van de Mackayschool is afhankelijk van de besluitvorming van de commissie voor
indicatiestelling. Gezien de diversiteit van de doelgroep voor deze school is het doen van voorspellingen
moeilijk.
In totaliteit is het leerlingenaantal van de scholen van Stichting Promes per teldatum.

Com.
Gaarlandtschool
De Berkenhorst
De Iekmulder
Oosterboerschool
Sprinkels
Woldstroom
Meppel
De Tolter
Reestoeverschool
Mackayschool
Totaal

2012
235

2013
220

2014
211

2015
211

2016
191

2017
182

2018
176

2019
174

100
90
168
475
274

93
86
158
482
248

92
64
139
484
227

86
67
124
484
203

82
62
112
476
199

74
60
95
474
215

73
62
87
468
184

64
64
66
487
162

233
162
104
1841

201
158
101
1747

194
145
106
1662

174
132
110
1591

156
132
109
1519

137
120
104
1461

123
111
109
1393

127
121
115
1380
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In onderstaande grafiek is weergegeven de instroom van 4 jarigen op de basisscholen op de teldatum 1
oktober over de periode 2013 t/m 2019 van stichting Promes ten opzichte van het bijzonder onderwijs
in de gemeente Meppel. De scholen in Staphorst en IJhorst zijn hierin niet meegenomen, omdat daar de
vergelijking met het bijzonder onderwijs niet mogelijk is.

5.0.

Huisvesting

Stichting Promes is gehuisvest in een kantoor aan de Industrieweg 1B-1 te Meppel. Een deel van het
kantoor wordt onderverhuurd aan de coördinator van het samenwerkingsverband.
Op dit moment vormen de gemiddelde huisvestingslasten van de komende 20 jaar (gebaseerd op het
meerjarenonderhoudsplan MJOP, opgesteld door het extern bureau Facilicom) de jaarlijkse dotatie aan
de onderhoudsvoorziening gebouwen. Het MJOP is in het najaar van 2017 geactualiseerd en wordt
jaarlijks door een technische dienstmedewerker gescreend en bijgesteld. De uitvoering van het
meerjaarlijks groot huisvestingsonderhoud loopt via de onderhoudsvoorziening en geschiedt
bovenschools.
Daarnaast loopt het kleine jaarlijkse huisvestingsonderhoud (klachtenonderhoud en jaarlijkse
onderhoudsabonnementen) via de exploitatie onder bovenschoolse budgetverantwoordelijkheid.
Op schoolniveau is er een beperkt budget beschikbaar voor het oplossen van kleine
huisvestingsonderhoudszaken.
In 2019 zijn lang niet alle onderhoudsactiviteiten conform het vastgestelde meerjarenprogramma
uitgevoerd. Een aantal onderhoudsactiviteiten is naar achteren in de tijd geschoven omdat bij de
jaarlijkse screening is gebleken dat die onderhoudsactiviteiten nog niet echt noodzakelijk waren en
zonder gevolgschade uitgesteld konden worden. Van een enkele onderhoudsactiviteit is de cyclus naar
voren gehaald of juist naar achter in de tijd verschoven, afhankelijk van de noodzaak en/of
onderwijskundige/organisatorische ontwikkelingen.
Bij de Reestoeverschool zijn de grote onderhoudsactiviteiten fors naar beneden bijgesteld, omdat de
aanvraag voor (ver)nieuwbouw bij de gemeente Meppel op het Integraal Huisvestings Plan is
opgenomen. Stond (ver)nieuwbouw nog op het concept IHP van 2021, begin 2020 heeft de gemeente
Meppel het IHP geactualiseerd en bijgesteld en is de (ver)nieuwbouw naar 2026 verschoven.
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Vanaf 1 augustus 2012 maakt obsSprinkels gebruik van het Multifunctioneel kind centrum (MFK) Het
Palet. Stichting Promes is als kernpartner nauw betrokken bij MFK Het Palet en de voorzitter College van
Bestuur van Stichting Promes is secretaris van de vereniging MFK Het Palet.
In het kader van duurzaamheid is in 2018 een onderzoek gestart naar de mogelijkheid van
zonnepanelen bij de Com. Gaarlandtschool in Nijeveen. In samenwerking met de dorpsvereniging
Nijeveen is er een haalbaarheidsonderzoek gestart. In het najaar van 2019 zijn er 80 zonnepanelen
geïnstalleerd en daarmee wordt verwacht dat de school voor de elektriciteit zelf voorzienend is, terug
levering aan het energienet is hier niet aan de orde. Daarnaast is er in de school LED-verlichting
aangebracht. Met deze investeringen worden de exploitatiekosten (energielasten) gedrukt.
6.0.

Medezeggenschap

Invulling geven aan medezeggenschap is een recht. Invulling geven aan medezeggenschap is ook het
nemen van verantwoordelijkheid. Maar het is meer dan dat! Betrokken mensen met een kritische blik
op de beleidsontwikkeling en –afspraken dragen bij aan de kwaliteit van de besluitvorming binnen de
Stichting Promes. Zij ondersteunen het belang van openheid en transparantie. Het bevoegd gezag hecht
aan een goed functionerende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dat is een
gezamenlijk belang ten behoeve van de kwaliteit van ons onderwijs en onze arbeidsorganisatie.
De Medezeggenschapsraden en GMR hanteren reglementen en statuten die aansluiten op de nieuwe
Wet Medezeggenschap Scholen. Bij de facilitering van de raden wordt uitgegaan van de bepalingen in
de CAO Primair Onderwijs.
Medezeggenschap is een belangrijk element in het bevorderen van de betrokkenheid van de
medewerkers bij de voorbereiding en uitvoering van beleid. In 2019 is binnen de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad gesproken over de informatiememo’s van de voorzitter college van bestuur, het
bestuursformatieplan, de (meerjaren)begroting, taak-/en scholingsbeleid, de jaarrekening,
Management Rapportages, beleid inzet vakleerkrachten, AVG wetgeving, onderwijs-inspectierapport,
jaarplan, begeleidingstraject startende leerkrachten en diverse zaken die Promes aangaan.
De GMR is in 2019 5 keer bij elkaar geweest. Het stafbureau verzorgt de verzending van stukken en
draagt zorg voor de verslaglegging. Het verslag van de GMR gaat, na vaststelling, ter informatie naar de
Voorzitter College van Bestuur, Raad van Toezicht en het directieoverleg.
De voorzitter College van Bestuur van Stichting Promes kan in overleg met de voorzitter van de GMRagendapunten en beleidsstukken ter bespreking aanleveren. Bij de GMR-vergadering is de voorzitter
College van Bestuur aanwezig bij de aangeleverde agendapunten en voor de beantwoorden van vragen
vanuit de GMR.
De GMR draagt zelf zorg voor het opstellen van een activiteitenprogramma en het samenstellen van een
jaarverslag.
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7.0.

Financiën 2019

7.1.1. Balans
In onderstaand overzicht is ervoor gekozen om de cijfers te presenteren naar de situatie van 31
december van een kalenderjaar.
(In euro’s x 1000)
Reserves en voorzieningen
31-1231-1231-1231-1231-122015
2016
2017
2018
2019
Algemene Reserve
2.561
2.543
2.579
2.534
2.534
Bestemmingsreserve Formatieve
416
416
416
416
87
Knelpunten
Bestemmingsreserve BAPO
170
150
0
0
0
Bestemmingsreserve bijzondere
77
77
77
5
0
aanvullende bekostiging
Bestemmingsreserve Kasproject
12
11
9
7
6
Mackayschool
Bestemmingsreserve eenmalige
0
0
0
0
138
uitkering CAO
Voorziening onderhoud
456
680
802
1.000
1.048
huisvesting
Voorziening Overige Personele
0
40
40
0
0
verplichtingen
Voorziening Spaarverlof
17
18
18
0
0
Voorziening Jubilea
180
184
170
174
166
Algemene Reserve
De algemene reserve wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit
het verschil tussen de toegerekende baten en de werkelijke lasten. In het geval van een tekort wordt dit
resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.
Bestemmingsreserve “Formatieve knelpunten” was van oorsprong bedoeld voor toekomstige
wachtgeldverplichtingen om de personele gevolgen bij een mogelijke leerlingendaling op te vangen.
Daarnaast kan de reserve benut worden voor uitgaven ter dekking van formatieve/personele
knelpunten.
Gelet op het resultaat van 2019 is op deze bestemmingsreserve € 328.500,-- afgeboekt.
Bestemmingsreserve “BAPO” (Bevordering Arbeids Participatie Ouderen). Door bestuursbesluit is deze
reserve per 1 januari 2010 ontstaan als gevolg van een ministeriële stelselwijziging. Van deze reserve
werden de salariskosten onttrokken van personeelsleden die alsnog uitgesteld BAPO-gebruik opnemen.
Deze reserve is per 31 december 2017 toegevoegd aan de algemene reserve, omdat expliciete
registratie en verantwoording van BAPO niet meer nodig is.
Bestemmingsreserve “bijzondere aanvullende bekostiging”.
In december 2013 is van het ministerie O.C. en W. in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord
(NOA) en het Herfstakkoord een bijzondere aanvullende bekostiging ontvangen. Een bijzondere
aanvullende bekostiging voor personele dan wel materiële uitgaven.
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De besteding van die gelden heeft gedeeltelijk plaatsgevonden in 2014 en 2015 door extra inzet van
formatie in het schooljaar 2014-2015 en 2015-2016. In 2016, 2017 en 2018 is er geen afboeking
geweest van deze bestemmingsreserve. In 2019 is via de bestemming van het resultaat € 4.514,-- deze
reserve volledig afgeboekt.
Bestemmingsreserve Kasproject Mackayschool
Eind 2013 heeft het bestuur besloten om een bedrag van de algemene reserve af te zonderen en als
bestemmingsreserve kasproject aan te merken. De Mackayschool heeft voor de (V)SO-leerlingen diverse
praktijkstromen opgestart zodat deze leerlingen een landelijk genormeerd certificaat kunnen behalen
om de kansen op aansluiting op de arbeidsmarkt te vergroten. Een daarvan is het zogeheten
“(tuinbouw)Kasproject” in de praktijkstroom “Groen”. Voor deze uitstroomrichting werd op de
binnenplaats van de Mackayschool een tuinbouwkas gerealiseerd waar de leerlingen praktijkgericht
onderwijs volgen.
In 2014 is de tuinbouwkas gerealiseerd en wordt van de investering de afschrijvingslasten ten laste van
deze bestemmingsreserve geboekt. (In 2019 is dat € 1.700, --).
Bestemmingsreserve eenmalige uitkering/CAO
In december 2019 heeft het ministerie van O.C. en W. door een kasschuif een bijzondere aanvullende
bekostiging overgemaakt aan de schoolbesturen. Deze bekostiging is bedoeld ter dekking van de
eenmalige CAO-uitkeringen die het personeel in februari 2020 ontvangen. Deze bekostiging is conform
ministerieel voorschrift als baten verantwoord in de exploitatie. Om deze bekostiging in de jaarrekening
apart zichtbaar te maken is er via bestemming van exploitatieresultaat een bestemmingsreserve
aangelegd. In februari 2020 zal bij de uitbetaling van de eenmalige CAO-uitkering deze
bestemmingsreserve worden afgeboekt.
Voorziening “onderhoud huisvesting” betreft het groot meerjaarlijks onderhoud aan de gebouwen dat
voor rekening van Stichting Promes komt. Op basis van een door een extern bureau opgesteld
meerjarenonderhouds-beheersplan (MJOP) worden de gemiddelde lasten van de komende 20 jaar aan
deze voorziening gedoteerd en worden de groot onderhoudslasten aan deze voorziening onttrokken. In
het najaar van 2017 is het MJOP geactualiseerd. In deze jaarrekening is gedoteerd wat volgens het plan
gemiddeld in 20 jaar gedoteerd moet worden en naar beneden bijgesteld onder het motto “sober maar
doelmatig”. I.v.m. de doordecentralisatie per 1 januari 2015 van het buitenkantonderhoud van
gemeente naar schoolbestuur is daar in de dotatie van de voorziening onderhoud rekening mee
gehouden. Voor obsSprinkels is voor onderhoud binnenkant gebouw geen voorziening nodig, omdat de
school voor het gebruik exploitatiekosten betaalt aan de vereniging MFK Het Palet en de vereniging MFK
Het Palet een voorziening huisvestingsonderhoud dient aan te houden. Voor de buitenkant van het
gebouw is overeengekomen dat de gemeente Meppel daar verantwoordelijk voor blijft en dat
onderhoudskosten buitenkant naar rato van het aantal vierkante meters wordt doorbelast aan de
school.
Voor deze kosten is een voorziening getroffen waarbij de dotatie is vastgesteld op basis van de
rijksbijdrage die wordt ontvangen voor buitenkantonderhoud van ObsSprinkels.
Er is in 2019 € 183.162,-- onttrokken aan de voorziening onderhoud huisvesting door uitvoering van
geplande onderhoudsactiviteiten en conform het geactualiseerde MJOP en gedoteerd volgens de
vastgestelde begroting € 231.319,--.
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Voorziening” jubilea” betreft een voorziening voor personeel dat op enig moment conform de CAO
aanspraak kan maken op een jubileumgratificatie. De voorziening is verbijzonderd tot op
persoonsniveau. In 2019 een dotatie van € 20.234,-- en een onttrekking wegens uitbetalingen van
ambtsjubilea van € 28.257,--.
7.1.2. Resultaat
Het verslagjaar 2019 sluit af met een negatief saldo van € 196.255-- terwijl er een negatief saldo was
begroot van € 409.724,--. Hierbij wel de duidelijke kanttekening dat het resultaat positief is beïnvloed
door de kasschuif in december 2019 van de bijzondere aanvullende bekostiging ad. € 138.525,-- .
Zonder deze kasschuif is het resultaat € 334.780,-- negatief.
7.1.3. Rijksbijdragen Ministerie van OCW
De rijksbijdragen zijn voornamelijk afhankelijk van het leerlingenaantal. Deze
lumpsumvergoedingen voor het schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 vallen hoger uit dan begroot.
De personele bekostiging, P&A-budget en prestatiebox-gelden zijn nadat de begroting was
vastgesteld ( 12 december 2018) op 22 oktober 2019 voor het schooljaar 2018-2019 en op 15
april 2019 en op 20 november 2019 voor het schooljaar 2019-2020 verhoogd en met die
verhogingen is bij het opstellen van de begroting 2019, vanwege de onbekendheid geen rekening
gehouden. Een positief effect van ruim € 105.000,--.
De bijzondere aanvullende bekostiging voor de eenmalige CAO-uitkering in 2020 die door een
ministeriële kasschuif in december 2019 is uitbetaald is bij de begroting geen rekening gehouden
totaal € 138.250,-- positief.
Met een materiele instandhoudingsbekostiging i.v.m. groei per 1 maart 2019 is bij het opstellen
van de begroting geen rekening gehouden € 12.000,-- positief.
De ministeriële vergoeding voor het verstrekken van studieverlof in het kader van de lerarenbeurs
valt hoger uit dan begroot, € 9.000,-- positief.
Het aantal kinderen dat voor de extra bijzondere bekostiging asielzoekers- en/of overige
vreemdelingenkinderen voor OBS de Woldstroom in aanmerking komt, valt lager uit dan begroot.
In totaal € 58.000,-- negatief.
De vergoeding voor impulsgebieden (t/m 31 juli 2019) en Onderwijsachterstandsmiddelen (vanaf
1 augustus 2019) valt € 55.000,-- positiever uit.
De prestatieboxgelden zijn ) op 22 oktober 2019 voor het schooljaar 2018-2019 en op 15 april
2019 en op 20 november 2019 voor het schooljaar 2019-2020 verhoogd en met die verhogingen is
bij het opstellen van de begroting 2019, vanwege de onbekendheid, geen rekening gehouden.
Een positief effect van ruim € 6.000,--.
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV. Het betreft hier de bijdragen voor de zogenaamde
lichte en zware ondersteuning vanuit het SWV. In 2019 extra vergoedingen van het SWV PO 2203
ontvangen zijnde de uitbetaling van tussentijdse groei en overschot van de bestuursbegroting
2018 van het SWV PO 2203, totaal € 47.800,-- positiever.
7.1.4. Overige overheidsbijdragen
Gemeente Meppel OAB-gelden. Van de gemeente Meppel is in het kader van het bestrijden van
onderwijsachterstanden voor het kalenderjaar 2019 OAB-subsidies ontvangen. De gemeente
heeft op OAB-gelden bezuinigd daardoor minder subsidie dan begroot, € 31.000,-- negatief.
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7.1.5. Overige baten
Vrijval van in voorgaande jaren ontvangen subsidies voor Cultuureducatie en muziekonderwijs €
55.000,-- positief
Huurbaten, € 11.000,-- positiever dan begroot. De huurbaten van de Peuterspeelzaal in Staphorst
waren niet begroot.
Detachering personeel. Ten opzichte van de begroting extra detacheringen die niet waren
voorzien. In totaal € 49.000,-- positief.
Subsidie voor visueel gehandicapte leerlingen was bij opstellen van de begroting nog niet bekend
€ 10.000,-- positief.
Baten die niet waren voorzien, o.a. ESF vergoeding Mackayschool, materiële vergoeding van de
peuterspeelzaal Reestrakkertjes voor de Iekmulder, vergoeding van studiekosten voor een
vertrokken personeelslid, vergoeding zwemvervoer Mackayschool, restitutie van voorgeschoten
kosten onderhoud gebouw combischool, en diverse kleine baten € 31.000,--. positief
7.1.6. Personeelslasten
De personeelslasten zijn hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaak de stijgingen
premies sociale verzekeringswetten, ABP, vervangingsfonds (basispremie), Participatiefonds.
Extra loonkosten door de uitbreiding van de VF-pool (in februari 2019 separate goedkeuring van
RvT) , meer inhuur van tijdelijke vervangingen dan begroot en inzet van personeel op
werkdrukverlagende middelen die nog niet in de begroting waren meegenomen.
In totaliteit € 96.000,-- negatief.
Extra personele kosten van personeel niet in loondienst ; extra kosten inhuur extern personeel (2
interim-directeuren) wat niet was voorzien, langere inhuur van externe FG-er € 86.000,-- negatief
Af: uitkeringen, betreft de vergoeding van UWV voor de vervanging van zwangerschapsbevallingsverloven € 20.000,-- €, restitutie eindafrekening Vervangingsfonds 2018 € 17.500,-- en
uitkeringen levensloop € 7.000,--, totaal € 45.000,-- positief.
Overige personele kosten minder uitgaven dan begroot € 47.000,- positief
Scholing/opleiding meer uitgaven dan begroot totaal € 27.000,-- negatief
7.1.7. Afschrijvingen
Er hebben wat verschuivingen plaatsgevonden van aanschaf onderwijsleermethoden, naar
digitale leermethoden (licentiekosten) waar ICT hardware (afschrijvingskosten) voor is
aangeschaft en de afschrijving op de zonnepanelen die niet waren begroot.
In totaliteit € 2.400,-- hogere afschrijvingskosten dan begroot.
7.1.8. Huisvestingslasten
- Dotatie onderhoudsvoorziening, er is gedoteerd conform het in 2017 geactualiseerde
meerjaren-onderhoudsbeheersplan. Zie toelichting bij de voorziening onderhoud huisvesting
7.1.1.
- Huren € 4.000,-- minder dan begroot. Huurkosten van obs Sprinkels in MFK Het Palet zijn lager
dan begroot.
- Onderhoud. De uitgaven voor klein onderhoud en preventief onderhoud
(onderhoudsabonnementen) zijn € 4.000 hoger dan begroot. Veel van het klein preventief
onderhoud werd in eigen beheer (via inhuur van de Technische Dienst van Stad en Esch)
uitgevoerd.
- Schoonmaakkosten valt € 21.000,-- duurder uit dan begroot. O.a. veroorzaakt door de Europese
aanbesteding van nieuw schoonmaakcontact, nulmetingen t.b.v. nieuw schoonmaakcontract en
enkele extra aanvullende schoonmaakwerkzaamheden.
- Overige huisvestingslasten € 7.000,-- meer dan begroot o.a. extra onderhoudskosten op
noodverlichting, brandmeldinstallaties en alarminstallaties.
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7.1.9. Overige lasten
Van de overige lasten een aantal opvallende posten;
- Administratie-/ en beheerslasten € 14.000,-- lager dan begroot. O.a. minder reproductiekosten
en lagere externe advieskosten dan begroot.
- Inventaris / apparatuur en leermiddelen in totaal € 30.000,-- meer uitgegeven dan begroot.
Gevolg van dat de scholen meer ge-/ en verbruiksmaterialen hebben aangeschaft, uitgaven
cultuureducatie ( loopt neutraal door de exploitatie zie overige baten), naheffing over
2017/2018 van contributie schoolbieb.
- Leerlingen afkomstig van Promes-scholen zijn na de officiële teldatum ingeschreven bij een
speciale (basis) school van een ander schoolbestuur. Voor deze leerlingen werd wel de
basisbekostiging van O.C. en W. ontvangen. De afspraak in het Samenwerkingsverband is dat die
basisbekostiging wordt overgemaakt naar de speciale (basis) school, in 2019 € 30.000,-- wat niet
was begroot.
- Projecten € 38.000,-- waar ook weer gemeentelijke/provinciale subsidies als baten tegenover
staan.
7.1.10. Financiële baten en lasten
Er is in 2019 een positief rendement behaald van € 3.832,--. De rendementen zijn behaald op
spaarrekeningen en kortlopende kapitaalmarktselectfondsen. Gelet op de situatie op de financiële
markten en de regeling “beleggen, lenen en derivaten OCW 2016” is een hoger rendement nagenoeg
niet haalbaar.
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7.1.11. Financiële kengetallen
Kengetallen
Liquiditeit (vlottende
activa/kort vreemd
vermogen)
Solvabiliteit 1 (eigen
vermogen/totale
vermogen) excl.
voorzieningen
Solvabiliteit 2 (eigen
vermogen/totale
vermogen) incl.
voorzieningen
Rentabiliteit
(Resultaat uit gewone
bedrijfsvoering/total
e baten)
Weerstandsvermoge
n (eigen vermogenmateriële vaste
activa)/totale baten}
Verhouding
Personele lasten
/Totale lasten
Verhouding
Materiële
lasten/Totale lasten
Verhouding
Algemene
Reserve/Totale baten
Kapitalisatiefactor
(totale
vermogen/totale
baten)

201
2
3,07

201
3
3,39

201
4
2,93

201
5
3,15

2016

2017

2018

2019

3,50

3,59

3,55

3,66

67,1

67,4

64,7

62,6

59,7

57,3

54,7

54,4

75,3

76,4

73,6

75,2

76,9

76,5

76,4

78,3

1,44

3,70

-1,0

-3,0

-0,35

-0,99

-0,98

-1,62

17,2

23,3

21,7

19,6

19,7

19,2

17,2

14,2

87,6

85,8

84,6

84,2

83,8

83,7

85,7

85,0

12,4

14,2

15,4

15,8

16,2

16,3

14,3

15,0

21,3

21,8

22,7

22,5

21,9

20,7

20,9

20,9

39,8

45,0

47,7

45,4

46,1

45,9

44,7

41,9

De liquiditeit is licht gestegen t.o.v. 2018 en ligt boven het landelijke gemiddelde (2,78 in 2018 van PObesturen met 6-10 scholen). Het ministerie van OCW hanteert een grenswaarde van 0,75 – 1,5. De
verwachting is dat de liquiditeitspositie komende jaren licht zal stijgen. Gesteld kan worden dat Stichting
Promes ruim aan zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen.
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De solvabiliteit-1 is licht gedaald t.o.v. 2018 en solvabiliteit-2 gestegen t.o.v. 2018.
Het kengetal solvabiliteit -1 ligt lager dan het landelijke gemiddelde (60) in 2018 van PO-besturen met 610 scholen). Solvabiliteit - 2 ligt hoger dan het landelijk gemiddelde (75) in 2018 van PO-besturen met 610 scholen). Algemeen is te stellen dat een solvabiliteit groter dan 50%, zoals hier het geval is, goed is te
noemen. Het ministerie van OCW hanteert een ondergrens van 30%. Alle schulden op lange termijn zijn
afgedekt.
De rentabiliteit is negatief en een gevolg van de min of meer bewuste keuze om in te teren op de
reserves. Het landelijk gemiddelde over 2018 was 0,1 positief van PO-besturen met 6-10 scholen.
Het weerstandsvermogen is gedaald t.o.v. 2018. Het ministerie van OCW hanteert een grenswaarde van
10 - 40, het landelijk gemiddelde over 2018 was 14,3 van PO-besturen met 6-10 scholen. Ten opzichte
van dat landelijk gemiddelde zit Stichting Promes met een weerstandsvermogen van 14,2 nagenoeg op
het landelijke gemiddelde.
De verhouding Personele lasten/Totale lasten daalt. In benchmarking wordt vaak als vuistregel
gehanteerd een verhouding tussen de 81 – 83 %. Het landelijk gemiddelde van PO-besturen met 6-10
scholen was in 2018 85,7 Met 85,0 zit Stichting Promes onder het landelijke gemiddelde. Dit kengetal
zal de komende jaren niet aanzienlijk dalen, omdat stichting Promes zal anticiperen op het nijpende
lerarentekort en personeel dat nu boven-formatief aanwezig is wil behouden (voornamelijk de jonge
leerkrachten). De komende jaren zal dit kengetal bij Stichting Promes aan de bovenkant van de alomgehanteerde range van 81 – 83 liggen.
De verhouding Materiële lasten/Totale lasten is gestegen t.o.v. voorgaande jaren. Een direct gevolg van
het verhoudingsgetal Personele lasten/totale lasten.
De verhouding Algemene Reserve/Totale baten is stabiel gebleven t.o.v. 2018. Het landelijk gemiddelde
over 2018 bedroeg 23,0 voor PO-besturen met 6-10 scholen.
De kapitalisatiefactor daalt t.o.v. voorgaande jaren op. In het najaar 2009 is op verzoek van de ministers
van OCW en Financiën door de commissie “Vermogensbeheer Onderwijsinstelling” het rapport
“Financieel beleid van onderwijsinstellingen “opgesteld. Uit dat rapport kwam naar voren dat met name
het kengetal “kapitalisatiefactor” een kengetal is dat de financiële positie van een onderwijsinstelling
goed in kaart brengt. Achtergrond hiervan is dat bij een bepaald bedrag aan baten een bepaalde
hoeveelheid benodigd kapitaal hoort. Daarmee kan de vraag gesteld worden of het kapitaal efficiënt
ingezet wordt t.b.v. het onderwijs. De commissie gaf aan dat voor grote instellingen (Voor POinstellingen vanaf € 8 milj. baten) de bovengrens is te stellen op 35 en voor kleine instellingen (Voor POinstellingen tot € 5 milj. baten) op 60.
Stichting Promes kan in dat kader als een grote instelling worden gezien en zit met een
kapitalisatiefactor van 41,9 boven de bovengrens. Het landelijke gemiddelde over 2018 bij de PObesturen met 6 – 10 scholen is 44,5
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7.2. Treasury
Stichting Promes hanteert een treasurystatuut dat nog is gebaseerd op de regeling “beleggen en
belenen 2010, FEZ/CC-2009/150185). In dit treasurystatuut wordt het treasurybeleid uiteengezet en
wordt een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de
treasuryfunctie. Het treasurystatuut heeft tot doel sturing te geven aan de treasuryfunctie en risico’s te
beperken.
In het najaar 2019 heeft stichting Promes een nieuw treasurystatuut opgesteld die gebaseerd is op de
“regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 “ gepubliceerd 5 december 2018. Dit nieuwe statuut
ligt ter goedkeuring bij de Raad van Toezicht.
Stichting Promes heeft naast de betaalrekeningen, een tweetal spaarrekeningen en een tweetal
kapitaalmarkt select fondsen die waren afgesloten vóór 1 juli 2016 en derhalve onder het
overgangsrecht vallen en waarop de Regeling belenen en beleggen 2010 van toepassing blijft.
Stichting Promes heeft een deel van haar reserves en voorzieningen weggezet op spaarrekeningen
(bedrijfsbonusspaarrekening en vermogensspaarrekening) en BNG kapitaalmarktselectfonds. De BNG
kapitaalmarktselectfondsen zijn op resp. 28 februari en 30 april 2019 opgezegd en de saldi zijn
overgeboekt naar de rekening courant van de BNG. Op 10 december 2019 is de rekening courant
bankrekening van de BNG opgezegd en is het saldo overgeboekt naar de rekening courant van de
Rabobank. Alle producten voldoen aan de ministeriële regeling “beleggen, lenen en derivaten OCW
2016” en zijn FIDO-proof. De renteopbrengsten 2019 resulteerden uiteindelijk in € 3.832 -- positief.
Dagelijks opvraagbaar:
RABO Bedrijfsbonusrekening
RABO Vermogensspaarrekening
BNG-kapitaalmarkt select fondsen
BNG rekening courant
RABO rekening courant
BNG deposito (huurgarantie)
RABO (huurganrantie)
Kasgeld

31-12-2018
€ 1.113.397
€ 1.628.205
€ 201.695
€ 285.448
€ 241.060
€
5.571
€
0
€
435

31-12-2019
€ 1.013.501
€ 1.632.178
€
0
€
0
€ 502.974
€ nihil
€
5.999
€
488

7.3. Continuïteit
Algemeen
Dialoog
Binnen de Stichting Promes wordt de dialoog over het te voeren beleid en het gevoerde beleid op
verschillende niveaus gevoerd. De voorbereiding van beleidsstukken en evaluatie van gevoerde beleid
vindt plaats in het directieberaad. Na standpuntbepaling presenteert de voorzitter College van Bestuur
de ontwikkeling/evaluatie van beleid aan de GMR in twee termijnen. In het eerste termijn wordt het
voorgestelde beleid of evaluatie van beleid ter meningsvorming besproken, in de tweede termijn vindt
vervolgens de standpuntbepaling plaats binnen de GMR.
De voorzitter College van bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, naast het afleggen
van verantwoording fungeert de RvT ook als sparringpartner. Hierbij brengen de leden van de RvT hun
gezichtspunten naar voren vanuit verschillende perspectieven.
De begroting en de jaarrekening/bestuursverslag worden aangeboden aan Het College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meppel. In de contacten met de Wethouder van
Onderwijs wordt de gemeente op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen onze organisatie.
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Een andere gesprekspartner voor Stichting Promes is het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.
Door te participeren in het bestuur van het Samenwerkingsverband is de Stichting nauw betrokken bij
de beleidsvorming binnen het samenwerkingsverband en kan een terugkoppeling geven van het
gevoerde beleid.
In het kader van de ontwikkeling van Kindcentra vindt regelmatig overleg plaats met de
opvangorganisatie Doomijn over het te voeren beleid met betrekking tot de kinderopvang en de
verbinding met het onderwijs.
Eén maal per jaar vindt er overleg plaats met het management van de Bibliotheek. Deze organisatie
verzorgt naast het product Bieb op school, verschillende leesbevorderende activiteiten voor de
leerlingen.
Op schoolniveau vindt de dialoog plaats tussen de voorzitter college van bestuur en de directie van de
school. Daarnaast bezoekt hij één maal per jaar de Medezeggenschapsraad. De directeur van de school
voert de dialoog met zijn team en met de medezeggenschapsraad. Daarnaast onderhoudt hij contacten
met de ouders van de school en aanpalende organisaties.
Boeiend Onderwijs
Voor de implementatie van Boeiend Onderwijs werden de gelden vanuit de prestatiebox ingezet. In de
beschrijving van de prestatiebox staat vermeld dat de opbrengsten van taal en lezen vergroot dienen te
worden; dit traject gaat hand in hand met de ontwikkeling naar Boeiend Onderwijs in de stichting. Het
concept “Boeiend Onderwijs” zal continu worden geëvalueerd en de komende jaren van nieuwe
impulsen worden voorzien.
Op alle scholen worden trajecten gevolgd om Boeiend Onderwijs verder te implementeren, zoals
handelingsgericht werken, systeemdenken, denkgewoonten, opbrengstgericht onderwijs, didactische
aanpak strategieën. De scholen worden hierbij begeleid door de organisatie Natuurlijk Leren en de
Lerende School.
De begeleiding voor hoogbegaafdheid op de basisscholen is in 2019 gecontinueerd. Dit wordt
vormgegeven door het formeren van plusklassen op schoolniveau. Hierbij zal nadrukkelijk worden
gewerkt aan de afstemming tussen de plusklasleerkracht en de betreffende groepsleerkrachten.
Passend Onderwijs
Stichting Promes participeert in het bestuur van het Samenwerkingsverband PO 2203. Hierin wordt op
bestuursniveau richting gegeven aan Passend Onderwijs, in samenspraak met het speciaal
basisonderwijs en het speciaal onderwijs.
De middelen die het samenwerkingsverband krijgt zullen worden herverdeeld. Het
samenwerkingsverband 2203 is onderverdeeld in de afdelingen Meppel, Hoogeveen en Steenwijk.
Iedere afdeling maakt zijn eigen afdelingsondersteuningsplan met een begroting. SBO De
Reestoeverschool wordt tot een deelname percentage van 2% rechtstreeks bekostigd door DUO (Dienst
Uitvoering Onderwijs). Deelname boven de 2% wordt bekostigd vanuit het samenwerkingsverband. Dit
betekent evenwel dat het Samenwerkingsverband minder middelen kan uitkeren aan de deelnemende
schoolbesturen.
De school voor speciaal onderwijs, De Mackayschool, wordt rechtstreeks bekostigd vanuit DUO, echter
deze bekostiging komt eveneens ten laste van het budget van het samenwerkingsverband. Aanvullende
bekostiging vindt plaats op basis van de extra ondersteuningsbehoefte van de leerlingen, de
zogenaamde categorie bekostiging. Voor leerlingen met een categorie 3 bekostiging komen meer
middelen binnen vanuit het samenwerkingsverband dan voor leerlingen met een categorie 1
bekostiging.
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De Mackayschool heeft naast de so afdeling ook een vso-afdeling (Voortgezet Speciaal Onderwijs). Door
de aanwezigheid van deze afdeling participeert Stichting Promes ook in het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs.
Data leren
Dit is een onderdeel van kwaliteitszorg. Door gericht gegevens te verzamelen en deze vervolgens
diepgaand te analyseren zijn we beter in staat de juiste gevolgtrekkingen te formuleren, om vervolgens
die te vertalen naar concrete acties of het formuleren van nieuw beleid. Stichting Promes wordt hierbij
begeleid door de organisatie De Lerende School.
Wetenschap en techniek
De komende jaren krijgt wetenschap en techniek een prominentere plaats binnen ons onderwijsaanbod.
Middels wetenschap en techniek bouwen we vaardigheden als onderzoekend leren, ontwerpend leren
en samenwerken verder uit. Een Professionele Leer Gemeenschap (PLG) is eind 2017 gestart met de
ontwikkeling van een Technieklaboratoruim. In 2019 is bij de Oosterboerschool het zogeheten
“TechnieklabMeppel” officieel in gebruik genomen. Twee leslokalen zijn uitgerust als technieklab met
daarin 7 leerhoeken waar de leerlingenaan de slag gaan met uiteenlopende techniekonderdelen. Met
de PABO uit Emmen is een samenwerking aangegaan en een 7-tal PABO-studenten begeleiden en
ondersteunen de lessen. Alle scholen van Promes kunnen hiervan gebruik maken.
Scholingen
Kwaliteit van de leerkracht bepaalt de kwaliteit van het onderwijs. Vanuit deze gedachte worden
medewerkers gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen in hun bekwaamheden. In de
gesprekkencyclus wordt gericht aandacht besteed aan de ontwikkeling van de leerkracht. Directeuren
en leerkrachten worden gestimuleerd om gebruik te maken van de lerarenbeurs. In 2019 is een start
gemaakt met de leraren academie. Dit is een digitaal scholingsaanbod waar leerkrachten individueel en
in teamverband gebruik van kunnen maken. Deze vorm van scholing is in 2019 vooral aangeboden aan
deelnemers van de vervangingspool binnen het kader begeleiding beginnende en nieuwe leerkrachten.
Dit kader behelst een pakket van begeleidingsmogelijkheden met als doel leerkrachten zich te laten
ontwikkelen van startbekwaam tot vakbekwaam.
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen is een werkvorm waarin een groep leerkrachten aan de hand van
een onderzoeksvraag antwoorden probeert te vinden. Professionele leergemeenschappen heeft naast
het vinden van antwoorden op bepaalde vraagstukken ook een functie in het samen ontwikkelen van
onderwijs, leren met elkaar en van elkaar.
Vanaf het schooljaar 2017-2018 zijn er binnen Promes een aantal professionele leergemeenschappen
opgestart. Deze werkvorm past uitstekend in het concept van de lerende organisatie. Met
onderzoekend en ontdekkend leren geven we ook op leerkrachtniveau invulling aan Boeiend Onderwijs.
Hieraan zal de komende schooljaren een vervolg worden gegeven.
Deelname aan een professionele leergemeenschap wordt gezien als een scholingsactiviteit.
Huisvesting
Conform het MJOP staan er enkele forse onderhoudswerkzaamheden in de planning waarbij de
vervanging van de dakbedekking bij de Oosterboerschool in 2019 het meest ingrijpend is. Gelet op de
voorgenomen fusie per 1 augustus 2020 is de vervanging van de dakbedekking Oosterboerschool niet
uitgevoerd. Bij het onderhoud van de Oosterboerschool wordt reeds voor gesorteerd op de
voorgenomen fusie en wordt alleen het hoognodige onderhoud uitgevoerd met in achtneming dat bij
afstel van een onderhoudswerkzaamheid er geen ge(ver)volgschade ontstaat.
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De Reestoeverschool is een school van ruim 45 jaar oud en verkeert ondanks de leeftijd nog in redelijke
technische staat, maar voldoet niet meer aan de huidige eisen van een goed onderwijs-/leerklimaat,
aluminium kozijnen met enkel glas en slechte ventilatie in de lokalen. Met de gemeente Meppel zal
bekeken worden of het gebouw in aanmerking komt voor nieuwbouw, vernieuwbouw of grondige
renovatie. In het concept IHP (Integraal Huisvestings Plan) van 2019 was de Reestoeverschool
opgenomen voor (ver)nieuwbouw/renovatie Reestoeverschool in 2021. In maart 2020 is het IHP herijkt
en is de (ver)nieuwbouw Reestoeverschool verschoven naar 2026. Gelet op de onderwijskundige
ontwikkelingen, mogelijke samenvoeging van de SO-school Mackayschool met de SBO- school
Reestoeverschool, bestaat de intentie om bij nieuwbouw de Reestoeverschool te koppelen aan het
gebouw van de Mackayschool. Ook bij de Reestoeverschool wordt gelijk als bij de Oosterboerschool
terughoudend omgegaan met onderhoudswerkzaamheden.
Bij een aantal scholen speelt het binnenklimaat (frisse scholen) een steeds nadrukkelijker rol. Vanuit de
overheid zijn er op dat onderdeel geen extra financiële middelen te verwachten. In 2020 wordt
onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het binnenklimaat te verbeteren en wat voor bedrag
daarmee gepaard gaat. Vervolgens zal bekeken worden, ook in relatie tot de risico-analyse, welke
investeringen verantwoord zijn en hoe de financiering wordt afgedekt.
Nieuwveense Landen
De plannen voor een onderwijshuisvesting in de wijk Nieuwveense Landen zijn als gevolg van een
raadsbesluit en een bezuinigingsronde van de gemeente Meppel uitgesteld. In het concept Integraal
Huisvestingsplan wordt nu een realisatie verwacht in het schooljaar 2023-2024. Voorafgaand aan de
realisatie zal opnieuw een haalbaarheidsstudie uitgevoerd moeten worden, daar in 2018 in een
haalbaarheidsstudie werd geconcludeerd dat een school in Nieuwveense Landen levensvatbaar zou zijn,
indien deze zo snel mogelijk gerealiseerd zou worden. Uitstel zou de levensvatbaarheid negatief
beïnvloeden, omdat de kinderen geplaatst worden op andere scholen in Meppel.
Investeringen
Op schoolniveau beschikt elke school over een meerjareninvesteringsplan. Naast de
vervangingsinvesteringen wordt er ook volop ingezet op uitbreiding van ICT-hardware en nieuwe
leermethoden (Snappet, Gynzy, IPC). De investeringen worden altijd getoetst aan wat er is opgenomen
in het schoolplan.
Vervanging van een leermethode is in principe na 8 jaar, maar door onderwijskundige ontwikkelingen
kan daarvan af worden geweken.
In 2020 wordt een investering gedaan in het ICT-beheer van de scholen. Alle scholen werken met
hetzelfde systeem van Skool en in 2020 wordt de beheeromgeving gemigreerd naar een nieuwe
omgeving die weer toekomstbestendig is.
Governance structuur.
Op het gebied van governance is dat bij Stichting Promes continue in ontwikkeling. Komende jaren zal
gewerkt worden aan verdere implementatie van de uitgangspunten in het bestuursformatieplan en de
(meer)jarenbegroting. De planning- en control cyclus en financieel risicomanagement zal verder worden
ingeregeld. Er is een risico-analyse opgesteld die onderdeel zal uitmaken van de jaarlijkse begrotings-/
en verantwoordingscyclus.
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73.44
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1380
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2020-2021

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

7.3.1. Personele bezetting/prognoses en Leerlingenprognoses

Personele bezetting in fte’s
Bezetting leraren
2024-2025

1375
73.44
69.89

Tekort
3.55

In de vijf jaren ná 2025 gaan nog voor ca. 10 fte leraren met pensioen.

Bezetting intern begeleiders

2024-2025

1375
4,4
3,21

Tekort
1,19

*) In 2022-2023 gaan 2 IB-ers in februari met pensioen. Vanaf dat moment is het tekort 1,29 in dat jaar.

Bezetting management

2024-2025

1375
8,9
8,8

Tekort
0,1

In de vijf jaren ná 2025 gaat nog voor ca. 4 fte aan managementformatie met pensioen.
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Leerlingenprognoses per 1 oktober
Realisatie
Schoolnaam
Com.
Gaarlandtschool
De Berkenhorst
De Iekmulder
Oosterboerschool
Sprinkels
De Woldstroom
De Tolter
Reestoeverschool
Mackayschool
Totaal

Prognose

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
220 211 211 191 182 176 174 178 189 190 192
93
86
158
482
248
201
158
101
1747

93
64
140
484
227
193
144
106
1662

86
67
124
484
203
174
132
110
1591

82
62
112
476
199
156
132
109
1519

74
60
95
474
215
137
120
104
1461

73
62
87
468
184
123
111
109
1393

64
64
66
487
162
127
121
115
1380

60
61
51
488
165
121
121
114
1359

55
58
49
490
168
120
122
113
1364

55
61
45
490
173
121
123
112
1370

54
59
44
496
173
122
124
111
1375

Stichting Promes heeft haar voedingsgebied uit Meppel en de omliggende dorpen Nijeveen, Staphorst en
IJhorst. Uit de gemeentelijke en provinciale leerlingenprognoses blijkt dat er in Meppel de komende jaren
nog een lichte groei van leerlingenaantal is te verwachten die vervolgens vanaf 2025 licht zal gaan dalen.
In totaliteit vertoont bovenstaande tabel vanaf 2020 een lichte groei. Dat beeld is licht vertekend. Als
stichting Promes er in slaagt om haar marktaandeel van plm. 10 jaar terug te heroveren dan zou er geen
sprake zijn van een lichte groei, maar zou er sprake moeten zijn van een degelijke gestage groei. De
verwachte groei vanuit de nieuwbouwwijk Nieuwveenselanden blijft achter. Oorzaak hiervan is divers; de
woningbouw verloop trager dan vooraf was ingeschat, in deze nieuwbouwwijk is (nog) geen
onderwijshuisvesting gerealiseerd, de huidige leerlingen uit de nieuwbouwwijk Nieuwveenselanden
worden nu bij diverse scholen (openbaar als bijzonder) binnen de gemeente Meppel ingeschreven, de
dichtstbijzijnde openbare basisschool Woldstroom worstelt met een imagoprobleem, daardoor minder
aantrekkingskracht voor de leerlingen uit de nieuwbouwwijk Nieuwveenselanden. Een gevolg hiervan is dat
het marktaandeel van stichting Promes in deze nieuwbouwwijk achterblijft.
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Op 1 oktober 2019 zijn er 81 leerlingen uit de nieuwbouwwijk Nieuwveenselanden die op diverse scholen in
Meppel en Nijeveen staan ingeschreven, 31% daarvan bij een school van Stichting Promes.
Naam School
Com. Gaarlandtschool
De Woldstroom
Sprinkels
De Tolter
Oosterboerschool
Subtotaal Promes
Beatrixschool/Talent
Stadskwartier
De Akker
Kompas
Anne Frank
Subtotaal PCBO
Chr. De Wel
Toermalijn
De Plataan
Kornalijn
Subtotaal overige
Totaal

Aantal leerlingen 1 okt.
2019
3
7
13
2
0
25
14
18
7
6
0
45
4
1
2
4
11

Aantal leerlingen 1 okt.
2019

25 = 31%

45 = 56 %

11 = 13 %
81

De Wijk Oosterboer laat ook de komende jaren nog een daling van leerlingenaantal zien die vervolgens in
2025 stabiliseert. De wijk Bergierslanden is anno 2020 nagenoeg volgebouwd en zal de komende jaren nog
een lichte groei van leerlingen betekenen. In Nijeveen is er een stabiele situatie die volgens de prognoses in
2025 licht zal gaan dalen. In IJhorst zal naar verwachting en volgens de prognoses niet veel wijzigen t.o.v.
de huidige situatie. Staphorst zal vermoedelijk qua leerlingenaantal nog gaan stijgen zo is de gemeentelijke
en provinciale prognose. De groei zit voornamelijk in de nieuwbouwwijk De Slagen die grenst aan de
Staphorster Kerkweg waar De Berkenhorst is gehuisvest. Dat deze groei ook betekent dat het
leerlingenaantal bij de Berkenhorst zal stijgen is aannemelijk, maar in welke mate is lastig te prognosticeren
omdat de Berkenhorst langzamerhand het imago heeft gekregen van een school met veel leerlingen van
arbeidsmigranten en 1ste opvang vreemdelingen/asielzoekers. Voor de autochtone bevolking van Staphorst
is dat regelmatig een reden om de kinderen niet bij de Berkenhorst als leerling aan te melden.
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7.3.2. Meerjarenbegroting
Prognose Balans en exploitatieoverzichten

Balansprognose

2019 realisatie

2020

2021

2022

2023

Activa
Mat.
Vast.activa
Tot. vast.
activa
vorderingen

€ 1.036.371

€ 998.992

€ 885.706

€

759.877

€

685.716

€ 1.036.371

€ 998.992

€ 885.706

€

759.877

€

685.716

€

893.049

€ 986.153

€ 983.348

€

989.116

€

992.547

liquide mid.

€ 3.155.140

€ 2.758.805

€ 2.717.464

€ 2.922.521

€ 3.218.949

Tot. vlot.
activa
Totaal Activa

€ 4.048.189

€ 3.744.958

€ 3.700.812

€ 3.911.637

€ 4.211.496

€ 5.094.560

€ 4.743.950

€ 4.586.518

€ 4.671.514

€ 4.897.212

Algem. reserve

€ 2.534.308

€ 1.549.582

€ 1.384.079

€ 1.420.630

€ 1.580.310

Bestem.reserv.

€ 231.295

€

€

€

€

Tot. eigen
verm.
voorzieningen

€ 2.765.602

€ 1.977.131

€ 1.811.628

€ 1.848.179

€ 2.007.859

€ 1.214.142

€ 1.365.546

€ 1.425.630

€ 1.487.714

€ 1.561.798

Kortlop.schuld.

€ 1.104.816

€ 1.401.273

€ 1.349.260

€ 1.335.621

€ 1.327.555

Tot.overige
passiva
Totaal Passiva

€ 2.318.958

€ 2.766.819

€ 2.774.890

€ 2.823.335

€ 2.889.353

€ 5.094.560

€ 4.743.950

€ 4.586.518

€ 4.671.514

€ 4.897.212

Passiva

Staat van Baten
en Lasten
Baten

2019 realisatie

427.549

2020

427.549

2021

427.549

2022

427.549

2023

Rijksbijdrage

€ 11.731.909

€ 11.603.925

€ 11.611.648

€ 11.662.490

€ 11.738.573

Overige
overheidsbijdr.
en subsidies
Overige baten

€

80.431

€

1.776

€

1.776

€

1.776

€

1.776

€

330.317

€

301.026

€

264.154

€

264.154

€

264.154

Totaal Baten

€ 12.142.658

€ 11.906.727

€ 11.877.578

€ 11.928.420

€ 12.004.503

Personeelslast.

€ 10.485.951

€ 10.507.747

€ 10.292.416

€ 10.161.042

€ 10.135.322

Afschrijvingen

€

219.334

€

231.141

€

214.336

€

195.947

€

175.161

Huisvest. last

€

893.171

€

885.743

€

885.743

€

885.693

€

885.213

Overige lasten

€

744.290

€

653.187

€

650.587

€

649.187

€

649.127

Totaal Lasten

€ 12.342.746

Lasten

Saldo Baten en
lasten gewone
bedrijfsvoering

Totaal resultaat

-€

200.087

Rentebaten

€

3.832

Incidentele
lasten

€

€ 12.277.818

€ 12.043.082

€ 11.891.869

€ 11.844.823

-€

371.091

-€

165.504

€

36.551

€

159.680

-

€

140.000

€

-

€

-

€

-

- € 196.255

-€

511.091

- € 165.504

€

36.551

€ 159.680
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Verloop van de reserves:
2019

2020

2021

2022

2023

€ 2.534.308

€ 2.250.613

€ 2.086.809

€ 2.125.060

€ 2.285.238

Eenmalige CAO/uitk.

€

138.525

€

0

€

0

€

0

€

0

Formatieve knelpunt.

€

87.171

€

0

€

0

€

0

€

0

Kasproject Mackay

€

5.598

€

3.898

€

2.198

€

498

€

0

Algemene Reserve
Bestemmingsreserves

Prognose kengetallen
Kengetallen

2019 realisatie

2020

2021

2022

2023

Solvabiliteit 1 (excl.
voorzieningen)
Solvabiliteit 2 (incl.
voorzien.)
Liquiditeit: Current Ratio

54,4 %

41,68%

39,50%

39,56%

41,00%

78,3 %

70,46%

70,58%

71,41%

72,89%

3,66

2,67

2,74

2,93

3,17

Rentabiliteit

-1,62 %

-4,29%

-1,39%

0,31%

1,33%

Weerstands-vermogen
excl. de Materiele Vaste
Activa

14,2 %

8,22%

7,80%

9,12%

11,01%

7.3.3. Risico’s/aandachtspunten
In maart/april 2020 is er een concept risicoanalyse opgesteld. Op de volgende onderdelen zijn de
risico’s in kaart gebracht en in euro’s vertaald:
Personele aangelegenheden
- Boventalligheid
- Vergrijzing
- Functioneren
- Transitievergoedingen
- Participatiefonds
- Ketenbepaling
- Kwetsbaarheid stafbureau
- Kwetsbaarheid voorzitter college van bestuur
- Kwetsbaarheid directies
- Ziekteverzuim
Leerlingzaken
- Demografische ontwikkelingen
- Fusie Tolter-Oosterboerschool
- Concurrentiepositie
- Doorverwijzing leerlingen naar SBO – SO(V)SO
- 1ste opvang vreemdelingen/asielzoekers

€ 200.000,€ 50.000,€ 25.000,€ 75.000,€ 50.000,€ 50.000,€ 25.000,€ 75.000,€ 50.000,P.M.

€ 100.000,€ 200.000,€ 25.000,€ 75.000,-
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Huisvestingzaken
- Staat van onderhoud
- Binnenklimaat
- Leegstand

€ 25.000,geen risico
NB

Overige risico’s
- Kwaliteit onderwijs
- Imagoprobleem
- AVG-Privacy beleid
- Overige risico’s

NB
NB
NB
€ 100.000,-

Volgens deze concept risicoanalyse zou er om al deze risico’s af te dekken ultimo 2023 een vrije
algemene reserve moeten zijn van € 1.325.000,--. De prognose van de vrije algemene reserve toont aan
dat deze toereikend is.
In hoofdstuk 2.5, “gebeurtenissen na balansdatum” hebben wij melding gemaakt dat het corona-virus
op het verslagjaar 2019 geen invloed heeft gehad. Voor 2020 heeft het wel degelijk invloed omdat er
uitgaven ten gevolge van corona-virus gedaan worden die niet zijn begroot. De continuïteit van de
stichting komt niet in gevaar. Welke impact het corona-virus in de toekomst heeft in de 1,5 mtr.
maatschappij is nu nog lastig in te schatten. Voor de komende begrotingscyclus zal daar zeker aandacht
aan worden besteed.
Slot
Dit bestuursverslag is de neerslag van een inhoudelijke verantwoording in relatie tot het financieel
jaarverslag.
Er zijn in het afgelopen jaar mooie onderwijskundige ontwikkelingen op gang gekomen. Op alle scholen
wordt meer ingezet op gepersonaliseerd leren, waarbij Snappet en Gynzy als hulpmiddelen worden
ingezet. Ook zijn verschillende scholen gaan werken met het International Primary Curriculum (IPC),
waarmee boeiend onderwijs een verdere invulling krijgt.
Naar aanleiding van het oordeel van de inspectie omtrent ons stelsel van kwaliteitszorg is volop ingezet
op de verdere uitwerking van dit stelsel. Naast het opstellen van het bestuurlijk kader kwaliteitszorg
wordt op schoolniveau een verdiepingsslag gemaakt als het gaat om de analyses van de resultaten en de
daaraan verbonden conclusies/interventies. Dit zal de komende jaren speerpunt van ontwikkeling zijn.
We zullen de komende jaren extra aandacht besteden aan het behouden van onze medewerkers en
werven van nieuwe leerkrachten. Dit alles is het gevolg van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
We blijven werken aan de ondersteuning van de man en vrouw in de klas. De werkdrukmiddelen
worden volledig hiervoor ingezet. Tevens stellen we vanuit onze SO en SBO scholen expertise
beschikbaar aan de teams binnen het regulier basisonderwijs.
Evenals het afgelopen jaar zullen ook de komende jaren in het teken staan van invulling geven aan de
zes ambities van Stichting Promes. In het afgelopen jaar hebben we een lichte positieve ontwikkeling
gezien in ons leerlingaantal. We blijven er aan werken om van deze ontwikkeling een trend te maken.
We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Meppel, 3 juni 2020
Dhr. W. van Selling
Voorzitter College van Bestuur
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Financiële kengetallen
Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend
die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en
waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.
Kengetallen

Rentabiliteit

2019

2018

-1,62%

-0,98%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.
De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een
instelling elkaar in evenwicht houden.
Current ratio

3,66

3,55

54,4%

54,7%

78,2%

76,4%

14,2%

17,2%

1.393

1.461

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.
Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan
haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde
tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan
is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.
Solvabiliteit 1
Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen
Solvabiliteit 2
Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan
haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als
goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% (solvabiliteit 1) dan is de
organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.
Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde
gehanteerd van 30%.
Weerstandsvermogen
(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / Totale baten
Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan
voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de
5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.
Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1)
Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)

144,63

137,13

Personeelskosten per FTE

72.504

76.500
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A.1.1 Balans per 31 december 2019
(na verwerking resultaatbestemming)

1.

Activa

31 december 2019

31 december 2018

1.2

Materiële vaste activa

1.036.371

872.148

Totaal vaste activa

1.036.371

872.148

896.499

1.067.910

1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

3.155.140

3.475.789

Totaal vlottende activa

4.051.639

4.543.699

5.088.010

5.415.847

Totaal activa
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2.

Passiva

31 december 2019

31 december 2018

2.1

Eigen vermogen

2.765.602

2.961.857

2.2

Voorzieningen

1.214.142

1.174.008

2.4

Kortlopende schulden

1.108.266

1.279.982

5.088.010

5.415.847

Totaal passiva
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2019

3.

Baten

3.1

Rijksbijdrage OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.5

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

11.731.909

11.416.194

11.608.153

80.431

56.676

96.907

Overige baten

330.317

228.087

421.361

Totaal baten

12.142.658

11.700.957

12.126.420

4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

10.485.951

10.367.200

10.490.685

4.2

Afschrijvingen

219.334

216.944

237.527

4.3

Huisvestingslasten

893.171

866.170

825.508

4.4

Overige lasten

744.290

660.367

695.221

Totaal lasten

12.342.746

12.110.681

12.248.941

Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten
Netto resultaat
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A.1.3 Kasstroomoverzicht
2019

2018

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat voor financiële baten en lasten

200.087-

122.521-

219.334

228.100

40.134

143.182

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen

171.411

190.608-

- Kortlopende schulden

171.717-

15.212

59.075

73.366

3.832

4.108

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties
Ontvangen interest
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

62.908

77.474

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa

383.557-

268.485-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

383.557-

268.485-

Mutatie liquide middelen

320.649-

191.011-

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen
De activiteiten van Stichting Promes bestaan uit het geven van primair onderwijs.
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld
dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het
bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide
uitzonderingen.
Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale
waarde.
De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.
Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort uit de
toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikname van het materieel vast actief.
De kosten van groot onderhoud worden in de jaarrekening verwerkt middels een voorziening groot onderhoud.
De grondslagen zijn opgenomen onder de grondslagbeschrijving van voorzieningen.
De activeringsgrens is: € 1000,Voor scholen met 150 leerlingen of minder geldt m.b.t. lesmethoden een activeringsgrens van

€ 500,-.

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:
Inventaris en apparatuur, bestaande uit:
-Inventaris 5% en 10% van de aanschafwaarde
-ICT 13% (digiborden) en 20% (computers/tablets) en 33% (overige) van de aanschafwaarde
-Technische inventaris 4% van de aanschafwaarde
Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:
-Onderwijsleerpakket 13% van de aanschafwaarde
-Vervoermiddelen 20% van de aanschafwaarde
Verkregen investeringssubsidies t.b.v. de aanschaf van materiële vaste activa worden in mindering gebracht
op de investeringen.
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Vorderingen
Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. De liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Algemene reserve
De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt
opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en
lasten.
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen
en middels het private resultaat over het onderhavige boekjaar.
Bestemmingsreserve "kasproject Mackayschool". Dit is een reserve die bedoeld is voor een
werkervaringsproject dat is gestart in 2014 en dat de arbeidskansen voor de VSO leerlingen vergroot. De
uitgaven in het kader van dit project worden aan deze bestemmingsreserve onttrokken.
In 2013 heeft de Stichting Promes als resultaat van het herfstakkoord extra bekostiging ontvangen van OCW,
waaronder een subsidie bijzondere aanvullende bekostiging. Van deze subsidie is een bestemmingsreserve
gevormd namelijk: "bestemmingsreserve aanvullende bekostiging". Deze bestemmingsreserve wordt gebruikt
om toekomstige personele tekorten op te kunnen vangen.
Bestemmingsreserve Formatieve knelpunten. Deze bestemmingsreserve is bedoeld om formatieve knelpunten
als gevolg van onder andere leerlingdaling op te vangen.
Bestemmingsreserve Eenmalige uitkering / CAO. Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor de door een
ministeriële kasschuif in 2019 ontvangen bijzondere aanvullende bekostiging die bestemd is voor de éénmalige
uitkeringen in februari 2020 conform CAO.
Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van
personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een
voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is
afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubileauitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Schattingswijziging discontovoet:
In verband met de gedaalde marktrente is de discontovoet vanaf 2019 verlaagt naar 1%. Het percentage is
gebaseerd op de van overheidswege vastgestelde risicovrije reële discontovoet in maatschappelijke kosten batenanalyses voor investeringsprojecten. Door de verlaging is de voorziening toegenomen met 15%.
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De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op
basis van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning
geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is. In de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
is een tijdelijke overgangsregeling opgenomen voor het toepassen van de methode van kostenegalisatie voor
de voorziening groot onderhoud. Van deze tijdelijke overgangsregeling is gebruikt gemaakt bij het berekenen
van de voorziening groot onderhoud.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde
Pensioenen
Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan
pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds
een dekkingsgraad van 95,8% (Beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens
de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het
effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een
“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het
einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Baten
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW
subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De
baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in
het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019
1.

Activa

1.2

Materiële vaste activa
Mutaties 2019
AanschafAfschrijvingen
waarde per 31 tot en met 31
december 2018 december 2018

Boekwaarde
per 31
december
2018

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Afschrijvingen
AanschafAfschrijvingen Boekwaarde per
desinvesteringen waarde per 31 tot en met 31
31 december
december
december 2019
2019
2019

1.2.2 Inventaris en
apparatuur

2.949.271

2.194.251-

755.020

304.484

0-

181.067-

0

3.253.755

2.375.318-

878.437

1.2.3 Overige vaste
bedrijfsmiddelen

726.858

609.730-

117.128

79.074

0-

38.267-

0

805.931

647.997-

157.934

Materiële
vaste activa

3.676.129

2.803.981-

872.148

383.557

0-

219.334-

0

4.059.686

3.023.315-

1.036.371

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.
Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen zoals vervoermiddelen.
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1.5

Vorderingen
31 december 2019

1.5.1

Debiteuren

1.5.2

Vorderingen OCW

31 december 2018

-

50-

552.291

540.551

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit de personele lumpsum, impulsgebieden
en personeels- en arbeidsmarktbeleid.
1.5.6

Overige overheden

1.5.7

Overige vorderingen
Vervangingsfonds

5.638

224.768

255.825

-

68.695

112.189

197.250

Overlopende activa

112.189

265.945

Totaal Vorderingen

896.500

1.067.909

Overige overlopende activa
1.5.8

7.252

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7

Liquide middelen
31 december 2019

31 december 2018

1.7.1

Kasmiddelen

488

435

1.7.2

Rabobanken

3.148.653

2.982.641

BNG
1.7.3

2.1

Deposito's

-

285.448

5.999

207.266

3.155.140

3.475.789

Eigen vermogen
Mutaties 2019
Boekwaarde
per 31
december
2018

2.1.1

Algemene reserve

2.1.2

Bestemmingsreserve publiek

2.534.308

Bestemming
resultaat

Boekwaarde per
31 december
2019

Overige
mutaties
-

2.534.308

427.549

196.254-

-

-

231.295

2.961.857

196.254-

-

2.765.602

Toelichting Bestemmingsreserve publiek:
Mutaties 2019
Boekwaarde
per 31
december
2018
Bijzondere aanvullende bekostiging
Eenmalige uitkering/CAO
Formatieve knelpunten
Kasproject Mackayschool

4.541

Bestemming
resultaat

-

0

138.525

-

138.525

415.710

328.539-

-

87.171

7.298

1.700-

-

5.598

427.549

196.254-

-

231.295

-

4.541-

Boekwaarde per
31 december
2019

Overige
mutaties

Van het totale vermogen is € 2.006.400 gevormd vóór de invoering van de lumpsumbekostiging (1-8-2006)
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2.2

Voorzieningen
Mutaties 2019
Boekwaarde
per 31
december 2018

2.2.1

Personeel
Jubilea

2.2.3

2.4

174.165
174.165

Dotaties

Onttrekkingen

20.234

Boekwaarde
per 31
Kortlopende deel
december 2019
< 1 jaar

Vrijval

28.25728.257-

-

166.142
166.142

25.570
25.570

140.572
140.572

183.162-

-

1.048.000

419.453

628.547

Overige
voorzieningen

999.843

20.234
231.319

Onderhoud

999.843

231.319

183.162-

-

1.048.000

419.453

628.547

1.174.008

251.553

211.419-

-

1.214.142

445.023

769.119

Kortlopende schulden
31 december 2019

2.4.3

Crediteuren

2.4.7.1

Loonheffing

2.4.7.3

Premies sociale verzekeringen

31 december 2018

193.635

214.087

365.542

386.810

24.221

63.164

2.4.7

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

389.763

449.974

2.4.8

Schulden terzake van pensioenen

141.118

115.061

2.4.9

Overige kortlopende schulden

1.465

93.184

326.679

317.015

22.934

23.323

4.034

6.471

28.638

60.868

382.285

407.677

1.108.266

1.279.982

2.4.10.5

Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld

2.4.10.8

Overlopende passiva algemeen

2.4.10.8

Overlopende passiva mbt subsidie Gemeente

2.4.10.8

Overlopende passiva mbt subsidie overig

2.4.10

Langlopende
deel > 1 jaar

Totaal overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
Toelichting 2.4.10.8 Overlpende passiva mbt subsidie Gemeente:

In 2019 is een bedrag ad. € 21.000,- ontvangen aan OAB-subsidie. Dit bedrag is volledig in
2019 besteed en verantwoord in de exploitatie onder de post 3.2.2. Gemeentelijke bijdragen
Gemeente.
Een bedrag ad. € 4.034,- heeft betrekking op een vooruitontvangen investeringssubsidie.
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2.5

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Garanties
De afgegeven garantie(s) ten behoeve van derden bedragen per 31 december 2019 € 6.000,-.
Het betreft hier de huurgarantie voor het huurpand van het stafbureau.
Onderwijsruimte OBS Sprinkels in MFK Het Palet
OBS Sprinkels is per 1 augustus 2012 gehuisvest in MFK Het Palet, Zuiderlaan 197 B, 7944 EE Meppel.
Voor deze huisvesting is een ingebruikgevingsovereenkomst afgesloten met MFK Het Palet voor 20 groepsruimten
voor de duur van 20 jaar met een stilzwijgende verlenging van telkens 5 jaar. Voor de exploitatielasten is een
jaarlijks bedrag verschuldigd van € 146.396,-.
Administratiekantoor
Op 1 november 2017 is er een overeenkomst afgesloten met een administratiekantoor. Dit contract loopt tot en met
31 december 2022. Het contractbedrag bedraagt op jaarbasis € 99.275,- incl. btw.
Langjarig contract kopieerapparatuur
Op 19 juli 2018 is een bestaand contract voor kopieerapparatuur (1 maart 2018 tot 1 april 2019)
opengebroken. Er is een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de periode 1 oktober 2018 t/m 30 september 2023.
De kosten van de overeenkomst bedraagt voor 2020 € 16.678,- incl. btw, exclusief de verbruik/afdrukkosten.
Langjarig contract schoonmaak
In 2019 heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de schoonmaakdienst van de schoolgebouwen en het
stafbureau van Stichting Promes. Per 1 januari 2020 is er een nieuw contract met schoonmaakbedrijf Armada
uit Staphorst afgesloten. De overeenkomst is aangegaan voor de maximale duur van 10 jaar, te weten een vaste
periode van 3 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van 7x één jaar.
Het jaarlijks contractbedrag voor 2020 bedraagt € 167.444,-.
Gebeurtenissen na balansdatum
In maart 2020 is er een wereldwijde corona-uitbraak waar ook stichting Promes mee te maken heeft.
Op het verslagjaar 2019 heeft dat geen invloed. Welke effecten de corona-uitbraak op de bedrijfsvoering in 2020 heeft
is nog lastig in te schatten. Het primaire proces van lesgeven wordt geraakt in welke mate dat ook van invloed heeft
op de financiën is nog onduidelijk.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW
De prestatie is ultimo verslagjaar conform de
subsidiebeschikking:

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving

Kenmerk

Datum

Subsidie lerarenbeurs/studieverlof
G2

Totaalbedrag

Ontvangen

toewijzing (€)

in 2019

14.436

14.436

14.436

14.436

Geheel uitgevoerd
en afgerond

Nog niet geheel
afgerond

X

Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving

Kenmerk

Datum

Bedrag

Ontvangen
t/m

Lasten
t/m

Stand
begin

Ontvangen
in

Lasten
in

Te verrekenen

toewijzing (€)

2018

2018

2019

2019

2019

31-12-19

N.v.t.

-

-

-

-

-

-

-

Aflopend

-

-

-

-

-

-

-

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving

Kenmerk

Datum

Bedrag

Ontvangen
t/m

Lasten
t/m

Stand
begin

Ontvangen
in

Lasten
in

Stand
ultimo

toewijzing (€)

2018

2018

2019

2019

2019

2019

N.v.t.

-

-

-

-

-

-

-

Doorlopend

-

-

-

-

-

-

-
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2.2

Niet geoormerkte subsidies
Totaal rijksbijdragen via OCW

3.1.3.3

Rijksbijdragen via samenwerkingsverband
Totaal rijksbijdragen

3.2

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

10.656.448

10.309.722

10.415.651

409.601

488.422

506.043

11.066.049

10.798.144

10.921.694

665.860

618.050

686.458

11.731.909

11.416.194

11.608.153

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

25.262

56.676

55.190

3.2.2

Overige overheidsbijdragen

55.169

-

41.717

80.431

56.676

96.907

3.5

Overige baten

3.5.1

Verhuur

3.5.2

Detachering personeel

3.5.6

Overig

4.1

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

26.856

15.574

35.223

220.391

171.016

252.472

83.070

41.497

133.666

330.317

228.087

421.361

Personele lasten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

4.1.1.1

Bruto lonen en salarissen

7.332.403

7.261.168

7.511.637

4.1.1.2

Sociale lasten

1.252.445

1.240.278

1.687.625

4.1.1.3

Pensioenlasten

1.211.197

1.199.430

1.018.103

4.1.1

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen

9.796.045

9.700.875

10.217.365

4.1.2.1

Dotaties personele voorzieningen

20.234

18.000

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

280.597

194.525

251.943

4.1.2.3

Overig

324.332

370.999

421.820

4.1.2.4

Scholing/opleiding

169.752

142.800

201.092

4.1.2

Overige personele lasten

794.915

726.324

843.457

4.1.3

Af: Uitkeringen

105.01010.485.951

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
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60.00010.367.200

Realisatie

Realisatie

2019

2018
145

31.398-

570.13710.490.685

137
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4.2

Afschrijvingen

4.2.2.2

Inventaris en apparatuur

4.2.2.3

Overige materiële vaste activa

4.2.2.4

Onderwijsleerpakket

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

181.067

174.759

1.700

1.700

1.700

36.567

40.485

46.325

219.334

216.944

228.100

Boekresultaat desinvesteringen

219.334

4.3

180.075

9.427
216.944

237.527

Huisvestingslasten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

4.3.1

Huur

44.713

48.760

4.3.3

Onderhoud

87.720

83.784

98.198

4.3.4

Water en energie

184.739

191.121

164.266

4.3.5

Schoonmaakkosten

278.319

236.863

256.102

4.3.6

Heffingen

10.124

25.895

8.786

4.3.7

Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen

231.319

231.319

231.319

4.3.8

Overige huisvestingslasten

56.237

48.428

18.575

893.171

866.170

825.508

4.4

4.4.1

48.263

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

4.4.2.1

Inventaris en apparatuur

4.4.2.2

Leermiddelen

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

363.396

377.730

25.221

21.300

371.303
25.143

192.879

166.477

156.570

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

218.100

187.777

181.713

4.4.4

Overig

162.793

94.860

142.205

tonen

744.290

660.367

695.221

verbergen
Uitsplitsing
4.4.1.1

5

5.1

Honorarium onderzoek jaarrekening

14.919

14.909

Accountantslasten

14.919

14.909

Financiële baten en lasten

Rentebaten
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Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019

2018

3.832

-

4.108

3.832

-

4.108
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A.1.7

Overzicht verbonden partijen

Per 31 december is er geen sprake van verbonden partijen.
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A.1.8

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling
bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stichting Promes van toepassing is.
Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling D van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2019 een bezoldigingsmaximum van € 152.000.
Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016
voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
Gemiddelde totale baten

4

Gemiddeld aantal leerlingen

2

Gewogen aantal onderwijssoorten

3
9

Totaal aantal complexiteitspunten
1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van
de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)
Gegevens 2019
W. van Selling
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 2019
Omvang dienstverband in FTE
Dienstbetrekking?

Voorzitter CvB
1/1-31/12
0,9
j

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
87.822
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

16.434
104.256

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
136.800
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

104.256

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling 2018
Omvang dienstverband 2018 in FTE
Dienstbetrekking?

1/1-31/12
0,9
j

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
85.609
Beloningen betaalbaar op termijn

13.817

Subtotaal

99.426

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

131.400

Totaal bezoldiging 2018

99.426
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)
Gegevens 2019
J.W. Homan
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 2019

K. Schiphouwer K. van
Scheijen

Y. Starre

P. Vereijken

Voorzitter RvT

Lid RvT

Lid RvT

lid RvT

lid RvT

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

3.750

2.500

2.500

2.500

2.500

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
22.800

15.200

15.200

15.200

15.200

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

3.750

2.500

2.500

2.500

2.500

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling 2018

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

Bezoldiging

3.750

2.500

2.500

2.500

2.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

21.900

14.600

14.600

14.600

14.600

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Bestemming van het resultaat
Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:
€

194.554- wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve personeel

€

1.700- wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve overig

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Bovenschools management/College van bestuur:
- W. van Selling

Toezichthouder:
- J.W. Homan (voorzitter)

- K. Schiphouwer (secretaris)

- K. van Scheijen

- Y. Starre

- P. Vereijken
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Gegevens over de rechtspersoon
Algemene gegevens
Bestuursnummer

41629

Naam instelling

Stichting Promes

KvK-nummer

04083807

Statutaire zetel

Gemeente Meppel

Adres

Industrieweg 1B-1

Postadres
Postcode

7944 HT

Plaats

Meppel

Telefoon

0522-278120

E-mailadres
Website

info@stichtingpromes.nl
www.stichtingpromes.nl

Contactpersoon

De heer H. van Dijk

Telefoon

0522-278123

E-mailadres

h.vandijk@stichtingpromes.nl

BRIN-nummers

04HW

O.B.S. Commissaris Gaarlandt

05ZH

O.B.S. De Berkenhorst

08ER

O.B.S. De Iekmulder

12TP

O.B.S. Oosterboerschool

13AA

O.B.S. Sprinkels

13PS

O.B.S. De Woldstroom

13TT

O.B.S. De Tolter

19QE

S.B.O. De Reestoever

19SK

Mackayschool (ZMLK)
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Overige gegevens
Controleverklaring
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