S 1s
stichting openbaar onderwijs

Bassis

stichting Baasis
bezoekadres:
Stationsweg 3
9471 GJ Zuidlaren

Aan het college van BenW
van de gemeente Tynaarlo
Postbus 5
9480 AA VRIES

postadres:
Postbus 75
9470 AB Zuidlaren

T 050409 69 20
E info^stichtingbaasis.nl

bankrelatie:

Zuidiaren, 28 juni 2013

bankrekeningnummer:
28.51.40.892

Betreft: jaarrekening 2012

stichtingbaatii.nl

Geacht college,
Hierbij doe ik u de jaarrekening 2012 toekomen. Zoals bekend is de financiële situatie van Stichting Baasis
tijdens de veelvuldige bijeenkomsten van het Coördinatieplatfom het afgelopen jaar en ook de tweede helft
van 2012 onderwerp van gesprek geweest.
Na het aantreden van het interim bestuur en de komst van een nieuwe algemeen directeur beoogd directeurbestuurder is intensief ingegrepen in de organisatie en processen bij Stichting Baasis teneinde een gezondere
financiële positie te creëren.
Met de voor het college bekende maatregelen, zoals ook weergegeven in het bijgevoegde jaarverslag, is het
uiteindelijk gelukt de 'schade' in 2012 te beperken. Het sociaal plan is gerealiseerd en de begroting voor 2013
is sluitend gepresenteerd. Ondanks dat is het zaak om bijzonder scherp aan de wind te zeilen om de gewenste
financiële daadkracht te bewerkstelligen opdat Stichting Baasis weer een gezonde organisatie zal zijn met het
go dat garant staat voor goed kwalitatief onderwijs en ondersteuning.

W. (Wietse) Blink
directeur-bestuurder
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VOORWOORD.

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Baasis.
Stichting Baasis is een stichting die in 2012 met 307 personeelsleden basisonderwijs heeft
verzorgd aan 2S37 leerlingen in de Gemeenten Haren en Tynaarlo
In 2009 is Stichting Baasis opgericht en sinds 2 0 i 2 heeft het een bestuurlijke structuur met een
duidelijke scheiding van toezicht en bestuur conform de Code Goed Bestuur. Er is gekozen voor
een model met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. Op basis van statuten en een
reglement zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gedefinieerd, verdeeld en
gemandateerd. Het bestuur wordt gevormd door een professional. De directeuren zijn integraal
verantwoordelijk voor hun scholen en vormen samen het management van de stichting onder
leiding van een voorzitter uit hun midden gekozen.
De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) adviseert over het beleid van de Stichting
Baasis en heeft op een aantal beleidsterreinen instemmingsbevoegdheid.
Als maatschappelijke organisatie die opereert met publieke middelen, wil de Stichting Baasis per
definitie transparant zijn. Daarom zal de stichting jaarlijks met een inzichtelijke verslaglegging, in
de vorm van een jaarverslag, verantwoording afleggen over de wijze waarop plannen zijn
gerealiseerd en welke resultaten zijn bereikt.
Dit jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening en gaat over kalenderjaar
2012.
Aldus vastgesteld door de directeur-bestuurder d.d. 1 juni 2013

W. Blink
directeur-bestuurder
Stichting Baasis

1.

INLEIDING

Stichting Baasis is een onderwijsorganisatie die statutair gevestigd is te Haren en kantoorhoudend
in Zuldlaren. Zij is ontstaan vanuit de verzelfstandiging van het primair openbaar onderwijs 1
januari 2009.
Stichting Baasis bestond in 2012 uit 17 scholen voor primair onderwijs. Iedere school heeft zijn
eigen culturele achtergrond en onderwijsconcept. Daarom vormt iedere afzonderlijke school een
belangrijke eenheid in de organisatie, met een eigen plaats en een gezicht naar en binnen haar
omgeving. Dit alles vanuit de gedachte: recht doen aan verscheidenheid.
De scholen werken binnen het Federatief Samenwerkingsverband (2.01. 2.03 en 2.07) en het
samenwerkingsverband 4.08.

2. MISSIE EN VISIE.
De missie en visie van Stichting Baasis luidt als volgt:
Missie
Stichting Baasis is een sterke, efficiënte en resultaatgerichte organisatie. Alle participanten werken,
in goed overleg, samen. Zij doen dit vanuit hun eigen positie en verantwoordelijkheid voor het
bieden van kwalitatief goed onderwijs. Zij doen dat vanuit de kenmerken van het openbaar
onderwijs en passend bij de omgeving van de scholen. Daartoe zijn er sterke basisscholen, die
vanuit een duidelijk pedagogisch concept een open relatie onderhouden met de omgeving en die
toegerust zijn met deskundig en enthousiast personeel in goed geoutilleerde voorzieningen.
De scholen bieden aan leeHingen en hun ouders kwalitatief hoogwaardig en effectief onderwijs en
zijn ontdekkings-, leer- en ontmoetingsplaats: eer> integrale leefschool.
Visie
Stichting Baasis:
•
biedt alle leerlingen zonder onderscheid naar afkomst en levensovertuiging een brede en
kwalitatief hoogwaardige vorming aan, gericht op de ontwikkeling van de cognitieve,
emotionele, sociale, motorische en creatieve vaardigheden. Daarbij wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij de achtergronden, mogelijkheden en talenten van de individuele leerling
•
biedt diverse onderwijsconcepten aan vanuit goed bereikbare, goed toegeruste en veilige
scholen, speelt in op de ontwikkelingen in de maatschappij en brengt de kinderen inzicht
en vaardigheden bij om in de toekomstige maatschappij als actief burger te kunnen
functioneren
•
investeert in verdere ontwikkeling en professionalisering van de organisatie en alle
betrokkenen binnen deze organisatie
•
zoekt samenwerking met Instanties en Instellingen, die het openbaar primair onderwijs
kunnen versterken
•
draagt in samenspraak met de ouders bij aan de overdracht van normen en waarden die in
de Nederlandse samenleving gelden, brengt de leerlingen het besef bij van de
verscheidenheid van die normen en waarden in onze samenleving en leert de leerlingen
daarmee om te gaan en daarover te communiceren.
•
biedt leerlingen met beperkingen zo lang mogelijk binnen de reguliere scholen opvang en
begeleiding.
Strategisch beleid.
De missie en visie van Stichting Baasis worden vertaald in het Stichtingsplan, beschrijvende het
meerjaren strategisch beleid.
De uitgangspunten van het strategisch beleid zijn meetbaar en resultaatgericht.

3. ORGANISATIE.

Om 2012 is de bestuursstructuur van Stichting Baasis omgevormd van een bestuur naar een Raad
van Toezicht model. Uitgangspunten hiervoor zijn de principes van 'governance' In het onderwijs:
deskundig en zorgvuldig bestuurlijk handelen;
het tegengaan van oneigenlijk gebruik van bevoegdheden;
een goede verdeling en deling van bevoegdheden.
De directeur-bestuurder en Raad van Toezicht (RvT) zijn statutair onderscheiden. De
bevoegdheden en werkwijzen van de RvT en de directeur-bestuurder zijn formeel vastgelegd In
een reglement voor de RvT en een bestuursreglement.
De RvT houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder, gericht op de verwezenlijking van
de doelstelling van de stichting en algemene gang van zaken. De RvT treedt op als formele
werkgever van de directeur-bestuurder en heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de
belangen van ledereen die bij het primair onderwijs Is betrokken. De Raad van Toezicht bestaat uit
5 personen.
De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de stichting en vertegenwoordigt de
stichting in en buiten rechte. De directeur-bestuurder treedt op als werkgever voor alle
medewerkers in dienst van Stichting Baasis en geeft direct leiding aan de directeuren van de
scholen en de medewerkers van het stafbureau. Statutair telt het bestuur één persoon, zijnde de
directeur-bestuurder. De benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht.
Sinds 1 november 2012 heeft de stichting de huidige bestuursstructuur, gebaseerd op het Raad
van toezichtmodel. De stichting werkt met een planning - en control cyclus (PDCA-model).
De Raad van Toezicht bepaalt de kaders van de stichting door het vaststellen van het meerjarig
strategisch en financieel beleid. De directeur-bestuurder en de directeuren hebben binnen deze
kaders hun taken en bevoegdheden zoals deze zijn omschreven in het managementstatuut.
De directeur-bestuurder is bovengeschikt aan de directeuren en is rechtstreeks verantwoording
schuldig aan de Raad van Toezicht.
Samenstellina
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit de volgende personen:
Naam
Dhr. J . Wibier
Dhr. F. Kroon

Functie
Voorzitter
Lid

Mw. H. van Boetzelaer-Wormgoor
Mw. 3. Nijboer

Lid en vice-voorzitter
Lid

Dhr. C. de Ruiter

Lid

De directeur-bestuurder van Stichting Baasis Is:
Naam
Dhr. W. Blink

Functie
directeur-bestuurder

Verslag Toezichthouder
Op grond van de statuten van de Stichting Baasis is de Raad van Toezicht belast met het houden
van toezicht. Het doel van het toezicht is:
• toetsen en bevorderen dat de directeur-bestuurder het doel van Stichting Baasis
doelgericht en effectief, doelmatig en efficiënt realiseert
•
realiseren van maatschappelijke doelen, die door de Stichting zijn vastgesteld dan wel door
de overheid in wet en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven
Concrete bevoegdheden bestaan uit vaststellen van de statuten, inclusiefhet managementstatuut,
het goedkeuren van het meerjaren strategisch en financieel beleid, de begroting, de jaarrekening
en het jaarverslag.
De leden van de Raad van Toezicht dienen de grondslag van de Stichting Baasis te onderschrijven
en in hun verdere maatschappelijk handelen zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie voor de

gehele Stichting. Het Raad van Toezichtmodel is in he tkader van de Code Goed bestuur per ingang
van 1 november 2012 geëffectueerd.
Vergaderingen 2012
De Raad van Toezicht kwam in 2012 driemaal plenair bijeen (aantal met Inachtname van de
effectuering van het model per 1 november 2012), altijd in aanwezigheid van de directeurbestuurder van de Stichting
Goedkeuring
Conform de jaarcyclus zijn in genoemde periode de (meer)jarenbegroting, de jaarrekening en het
(externe) jaarverslag besproken en goedgekeurd.
Overige onderwerpen
Gevoerd overleg 2012
Er is periodiek en incidenteel overleg geweest tussen de voorzitter RvT en de directeur bestuurder.
GMR-O ver/eg
Eén keer per jaar overlegt de Raad van Toezicht met de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad.
Staf en administratieve ondersteuning.
Voor de dagelijkse bestuurlijke werkzaamheden en contacten zijn aangesteld:
Naam
Mw. A. Nijboer
Mw. G. Wolters

Functie
Beleidsmedewerker algemene zaken en huisvesting
Beleidsmedewerker HRM

Mw. W. Jasper

Bestuurssecretaris

Dhr. W.A. Achterhof
Mw. C. Rozema

Medewerker materiële voorzieningen en financiën
Administratief medewerker

Mw. H. Coops
Mw. J . Willems

Administratief medewerker

Dhr. J . Bartelds

Beleidsmedewerker onderwijs en zorg

Administratief medewerker

De administratieve en financiële administratie wordt verzorgd door het Onderwijsbureau te Meppel.
Directeurenberaad
De directeuren hebben twee keer per maand overleg in het managementteam van Stichting Baasis
(MT-SB) onder leiding van dhr. C. Snitjer.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit:
Naam
Dhr. J . Weering
Mw. B. Lokhorst
Dhr. J . Zijlstra
Dhr. G. Apcar
Dhr. J . Dietvorst
Mw. M. de Vries
Dhr. H. Zwiers
Dhr. J. Rona
Dhr. H. Beintema
Mw. R. Huisman

Dhr. J. Hiddingh
Mw. C. van Eldlk
Dhr. J . van den Broek
Mw. Y. Boersma
Dhr. R. Brinkman

Functie
Voorzitter (ouder)
A m b t e l i j k secretaris
Lid (ouder)
Lid (personeel)
Lid (ouder)
Lid (personeel)
Lid (ouder)
Lid (personeel)
Lid (ouder)
Lid (personeel)
Lid (ouder)
Ud (personeel)
Lid (ouder)
Lid (personeel)
Lid (ouder)

Daarnaast heeft iedere afzonderlijke basisschool een MR, bestaande uit vertegenwoordigers van
het personeel en ouders.
Scholen
De volgende scholen behoren tot de Stichting (voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze
website):
Naam
Brinkschool/De Linde
Centrum
De Duinstee
Daltonschool Eelde
De Ekkel
De Kooi
De Meent
Mr. Crone
Het Oelebred
De Rieshoek
Schuilingsoord
De Schuthoek
Ter Borch
De Vijverstee
De Wissel
Zeijen
De Zuid-Wester

Plaats
Haren
Paterswolde
Yde
Eelde
Eelde
Eelde
Glimmen
Oudemolen
Tynaarlo
Noordlaren
Zuidlaren
Zuidlaren
Eelderwolde
Vries
Haren
Zeijen
Zuidlaren

Directeur
Dhr. G. Oelen
Mw. M. Jansen
Dhr. B. Boers
Dhr. J . Bartelds
Dhr. B. Wansink
Mw. L. Magnin
Mw. G. Bieleveld
Dhr. H. Westerhof
Mw. A. Chand
Dhr. W. v . d . Rijt
Mw. H. Rubingh
Mw. T. Kampinga
Dhr. C. Snitjer
Dhr. J . Bloembergen
Dhr. B. Boers
Dhr. G. Speelman
Dhr. H. Westerhof

Klachtenrecht
Binnen de Stichting Baasis is het klachtenrecht onderhevig aan een verbetering en verandering.
Ten tijde van het vervaardigen van dit verslag is er nog geen eenduidig besluit genomen over wie,
wat en waar.

4. PERSONEEL.

De medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van Stichting Baasis. Zij geven vorm aan de
kwaliteit van het onderwijs en de zorg en aan de ontwikkeling van de kinderen.
Stichting Baasis werkt aan een professionele organisatiecultuur. Een cultuur waarbinnen
leidinggevenden en medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en waarin zij elkaar kunnen
aanspreken op eikaars handelen, houding en gedrag. Kernbegrippen zijn bezieling, autonomie,
authentiek, sensitiviteit, integriteit, samen sterk. Binnen de organisatie bekend als de 'Baasissaus'. Door het in 2012 ingezette MD-traject is hier een start mee gemaakt. In 2013 wordt dit
verder uitgerold binnen Stichting Baasis. Leidinggevenden vervullen daarbij een bepalende rol. Zij
dragen de cultuur uit en geven richting aan en ondersteunen medewerkers bij het bereiken van
doelen. Binnen Stichting Baasis en op de individuele scholen organiseren we opleidingen en
trajecten die bij dragen aan de professionalisering en ontwikkeling van directeuren en
medewerkers.
Personeelsgegevens
Bij de Stichting werken in 2012 ongeveer 307 personeelsleden verdeeld over 192,06 fte.
Van de 307 personeelsleden hebben er 247 een vast dienstverband en de overige 62 een tijdelijk
dienstverband. Vrouwen zijn bij de stichting veruit in de meerderheid (79%).
In onderstaande tabel wordt het aantal fte weergegeven per leeftijdscategorie en per functiesoort.
Leeftijdscategorie

Directie

22 t/m 31
32 t/m 41
42 t/m 51
52 t/m 61
62+
Totaal

,6223
5,0052
11,7716
1,0607
18,4597

Onderwijs
Ondersteunend
Personeel
,5000
6,0698
5,7629
12,3327

Onderwijzend
Personeel
16,0514
45,8615
33,7188
62,1607
3,4755
161,2680

Totaal
16,0514
46,9838
44,7938
79,6952
4,5362
192,0604

In onderstaande grafiek is de leeftijdsopbouw van het personeel te zien. De grootste groep bevindt
zich in de categorie 52 tot 61 jaar (41,5%).
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DGO 2012
In 2012 is vanwege de financiële situatie en de krimp van het leerlingenaantal een DGO gehouden.
Ter voorbereiding hierop ls een reorganisatieplan opgesteld. Hieruit kwam de conclusie dat
Stichting Baasis € 750.000 moest bezuinigen op de inzet van het personeel. Dit heeft geleid tot een
sociaal plan welke is overeengekomen met de vakorganisaties op 13 juli 2012. In totaal hebben 32
medewerkers een aanvraag ingediend. Hiervan zijn 30 gehonoreerd. Het heeft een reductie van het
personeelsbestand opgeleverd van 14,27 fte en een bezuiniging van € 706.377. Hiermee is de
noodzakelijke reductie bijna behaald. Rekening houdend met een natuurlijk verloop in 2013 wat
een inverdieneffect oplevert van € 27.406 kunnen we zeggen dat het beoogde resultaat behaald is.
Hierop zijn we zeer trots, ook de vakorganisaties hebben Stichting Baasis hiervoor complimenten
gegeven. Gelet op het feit dat de krimp van het leerlingenaantal nog niet in zicht Is zal ook In 2013
DGO gevoerd moeten gaan worden. Er zal een nieuw reorganisatieplan en bijbehorend sociaal plan
overeengekomen moeten worden.
Mobiliteit
De Stichting wil de mobiliteit van de werknemers binnen de school en naar andere scholen binnen
de Stichting bevorderen. Mobiliteit vergroot enerzijds de beschikbaarheid, kwaliteit en
inzetbaarheid van het personeel en waarborgt zodoende de continuïteit van het onderwijs.
Anderzijds leidt mobiliteit tot afwisseling van taken, werkomgeving en loopbaanperspectieven en
kan het op die manier positief bijdragen aan het functioneren en welbevinden van de
personeelsleden. In 2012 hebben 10 personeelsleden gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
In- en uitstroom
Gelet op de reorganisatie, het bijbehorend sociaal plan en de voortzettende krimp, is er geen
sprake van Instroom van personeel.
Door het gebruik maken van de maatregel vertrekpremie zonder terugkeergarantie uit het sociaal
plan zijn er in 2012 20 medewerkers uitgestroomd.
Daarnaast zijn er nog 2 medewerkers uitgestroomd wegens ontslag op eigen verzoek.
Ontwikkeling personeelsbeleid
Vanwege de reorganisatie Is er In 2012 geen nieuw beleid ontwikkeld. In 2013 zullen een aantal
beleidsstukken geactualiseerd worden. Hiervoor zal de domeingroep HRM - bestaande uit een
aantal schooldirecteur - geadviseerd door de personeelsadviseur worden ingezet. De onderwerpen
die in 2013 behandeld zullen worden zijn:
mobiliteitsbeleid
gesprekkencyclus
teamscholingsbeleld
uniformeren werktijdfactor
taakbeleid
personeelsplanning
arbo- en verzuimbeleid
communicatie met het personeel
benoemen vertrouwenspersoon
klachtenprotocol
vervangingsbeleid

ARBO
Het ziekteverzuim bedroeg over het jaar 2012 gemiddeld 9,92 %. Wanneer gekeken wordt naar de
verschillende functiegroepen, geeft dit het volgende beeld.
Onderwijzend personeel
9,92%
Directeuren
3,16%
Onderwijs ondersteunend personeel
2,07%
Grafisch weergegeven;

Het ziekteverzuim binnen Stichting Baasis is structureel te hoog. Er zal in 2013 hard gewerkt
worden om het percentage terug te dringen. Begin 2013 is besloten over te stappen naar een
andere Arbobegeleidingsdienst. Met de nieuwe arbodienst zijn in dit kader prestatieafspraken
gemaakt. Hierbij worden de directeuren zo goed mogelijk toegerust en begeleid om verzuimbeleid
uit te voeren.
5. ONDERWIJS.

De geformuleerde missie en de kernwaarden dienen op de eerste plaats tot uiting te komen in het
onderwijsbeleid. Alle andere beleidsonderdelen zijn daaraan ondergeschikt. Het gaat uiteindelijk
om de kwaliteit van het onderwijs in de klas.
De scholen binnen de Stichting Baasis streven naar onderwijs op maat binnen de mogelijkheden
van schoolorganisatie en personele competenties van teamleden. Ze gaan daarbij zo goed mogelijk
om met verschillen. Per school wordt dit vastgelegd in het schoolplan. In het kader van de
Invoering van de wet op het Passend onderwijs in augustus 2014 zullen alle scholen beschikken
over een onderwijsondersteuningsprofiel waarin is aangegeven wat de zorgbreedte van de
verschillende scholen is.

6. IDENTITEIT.
Openbaar onderwijs
Ieder kind is welkom op de scholen van Stichting Baasis ongeacht hun afkomst en
geloofsovertuiging. Onze openbare basisscholen weerspiegelen zich in de omgeving waarvan de
scholen deel uit maken. Er Is ruimte voor de cultuur en overtuiging van elke kind. Kinderen maken
kennis met en leren van de levensbeschouwing en identiteit van anderen. Hierdoor worden ze
bewust van de diversiteit van de samenleving. Op deze manier worden ze voorbereid op onze
pluriforme samenleving.
Een 'bijzondere' openbare school
In 2012 is het principe besluit genomen een informele samenwerkingsschool te ontwikkelen In het
dorp Glimmen. Door de teruglopende leerlingenaantallen van de openbare basisschool en de
christelijke basisschool in dit dorp is de wens vanuit de bevolking van Glimmen ontstaan één
dorpsschool te ontwikkelen: een dorpsschool waar alle kinderen uit de omgeving zich thuis voelen.
De school biedt zowel openbaar als open christelijk onderwijs. De twee verschillende vorm van
onderwijs binnen één organisatie zien we als een verrijking van ons aanbod. Eind 2012 is er een
bestuurlijk besluit genomen. In de loop van 2013 is de verwachting dat dit ook definitief door het
rijk wordt toegestaan en zal de onderwijsinhoudelijke fusie plaatsvinden.
7. MATERIËLE ZAKEN EN HUISVESTING.

Stichting Baasis Is verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van de schoolgebouwen. Op dit
moment zijn de gemeenten Haren en TynaaHo nog steeds verantwoordelijk voor de toerusting van
de schoolgebouwen aan de buitenkant. Volgens wet- en regelgeving zal dit vanaf 2015 ook onder
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur vallen met uitzondering van uitbreiding en nieuwbouw.
Exploitatie en beheer
De materiële bekostiging van de scholen vindt plaats binnen de normvergoeding van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Onze scholen zijn doorgaans gehuisvest in verouderde
schoolgebouwen. Dit betekent dat de exploitatie van de scholen onder druk staat. De gemeenten
Haren en TynaaHo hebben vanuit dit gegeven ook in 2009 besloten de scholen een extra
energiesubsidie te verstrekken. Uitgangspunt was dat deze regeling met de totstandkoming van
nieuwe schoolgebouwen/multifunctionele accommodaties (zie ook huisvesting) zou worden
afgebouwd. Inmiddels ligt er een bestuurlijk voorstel In de gemeente Tynaarlo om deze subsidie in
het kader van de bezuinigingen fasegewijs te beëindigen vanaf 2013 (subsidieomvang 65%), 2014
(subsidieomvang 35%). Ten tijde van opstellen van het jaarverslag is er nog geen raadsbesluit
genomen.
Naast de leeftijd van de gebouwen die een negatieve invloed op de exploitatie hebben, worden we
eveneens geconfronteerd met krimp van het leeHingenaantal waardoor de normvergoeding
terugloopt, terwijl de m2 van de gebouwen gelijk blijven. Daar waar het kan, anticiperen we op
deze krimp door noodlokalen af te stoten.
Huisvesting
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van de schoolgebouwen aan de buitenkant
en voor nieuw- en verbouw. Als gezamenlijke schoolbesturen hebben we samen met de gemeente
spelregels hiervoor afgesproken. De aanvragen van de schoolbesturen worden gebundeld ln het
Integraal Huisvestingsplan. De aanvragen zijn gedaan op basis van de door de gemeenten
aangeleverde meerjarenonderhoudsplanningen.

Nieuwbouw

Zoals boven gesteld, is het grotendeel van de scholen gehuisvest in sterk verouderde gebouwen.
Niet alleen energetisch maar ook onderwijskundig voldoen de gebouwen niet meer aan de eisen
des tijds. Dit gegeven is aanleiding geweest tot een politieke besluitvorming in beide gemeenten
voor de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties. Naast onderwijs, worden ook andere
partners zoals bijvoorbeeld kinderopvang, centrum voor jeugd en gezin, dorpshuisfunctie etc.
gehuisvest.
Gemeente Tvnaario
Basis voor de MFA-projecten in Tynaarlo zijn de huisvestingsrapporten (IHN) van de gemeente
TynaaHo. Voor een groot aantal scholen was de conclusie dat nieuwbouw van de scholen
goedkoper zou zijn dan verbouw/renovatie. Deze rapporten zijn rond het jaar 2000 tot
standgekomen en hebben voor Tynaario geleid tot het Integraal Accommodatiebeleid. Er is een
planmatig aanpak gemaakt om te komen tot MFA's.
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Gemeente Haren
In de gemeente Haren Is een aantal scholen In de periode 2009 - 2010 grondig gerenoveerd met
uitzondering van obs De Wissel.
Overzicht van lopende proiecten in 2012.
De volgende nieuwbouwprojecten lopen in 2012:
•
mfa De Octopus (gemeente Haren): obs De Wissel (oplevering In 2013);
• mfa Yders Hoes: (gemeente Tynaario): obs De Duinstee (oplevering in 2013);
•
mfa Zeijen (gemeente Tynaario): obs Zeijen (oplevering in 2014).
Daarnaast was een aantal nieuwbouwprojecten in voorbereiding in de gemeente Tynaario. Door
bezuinigingen vanuit het rijk en een financieringsprobleem van de projecten bij de gemeente zijn
deze projecten eind 2011 stopgezet. Er heeft een politieke herbezinning plaatsgevonden die
uiteindelijk hebben geleld tot een herziening van de MFA-ontwikkeling.
Uitbreiding van lokalen
Op 1 augustus zijn 4 tijdelijke lokalen gerealiseerd in Eelderwolde voor de opvang van de
leeriingen van obs Ter Borch. Door een gezamelijlce financiering van gemeente, de oudervereniging
obs Ter Borch en stichting Baasis was het mogelijk om de groei in nabijheid van de school te
realiseren.
Instandhouding
Door het terugloop van het aantal leeriingen In de plattelandsgebieden/kleine kernen is er zorg
voor de voortgang van de onderwijsinstellingen in De Groeve, Zuidlaarderveen, Oudemolen en
Glimmen. De feitelijke ontwikkelingen hebben geleld tot een voorgenomen fusie in Glimmen tussen
de openbare school De Meent en de christelijke basisschool De Marke. Doel is om een school voor
het dorp Glimmen te behouden met een openbare en een openbare christelijke identiteit.
Door de oriëntatie om de MR Croneschool te koppelen en mogelijk te fuseren met De Zuid-Wester
heeft een aantal ouders gekozen vooruitlopend op de feitelijke fusie de kinderen over te schrijven
naar De Zuid-Wester met als gevolg dat de school op 1 oktober 2012 onder de absolute wettelijk
ondergrens van 23 leeriingen is gekomen. Dit heeft tot gevolg dat wordt gewerkt aan een
versnelde fusie tussen beide scholen. De vestiging in Oudemolen houdt op 1 augustus 2013 op te
bestaan.
8. FINANCIËN

In onze bestuuriijke organisatie wordt door de gehele organisatie Integraal beleid ontwikkeld.
Hierbij vindt afstemming plaats tussen de diverse organisatielagen, waarbij taken en
bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd vanuit het principe "decentraal
wat kan, centraal wat moet".
Op basis van deze filosofie is de organisatie en de taakverdeling tussen de Raad van Toezicht en de
directeur-bestuurder en het management vorm gegeven.
De verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn omschreven in de
beschrijving van de bestuurlijke inrichting van de Stichting Baasis.
Algemene Ontwikkeling
Teldatum
1 oktober 2007
1 oktober 2008
1 oktober 2009
1 oktober 2010
1 oktober 2011
1 Oktober 2012
Prognose 1 oktober
Prognose 1 oktober
Prognose 1 oktober
Prognose 1 oktober

2013
2014
2015
2016

Aantal leerlingen
2878
2937
2986
2920
2837
2702
2620
2565
2523
2477

Perc. onderbouw
47,1%
46,8%
47,8%
47,1%
46,5%
46,7%
46,3%
45,4%
44,3%
44,5%

Personele Bekostiging
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de teldatum per 1 oktober en geldt
voor het daarop volgende schooljaar. Verder geldt dat vergoeding voor de leeriingen in de
onderbouw hoger ligt dan die voor de leeriingen In de bovenbouw.
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Wat betreft de personele inzet heeft de stichting met ingang van kalenderjaar 2013 er voor
gekozen om de zogenaamde T systematiek te hanteren. Dit houdt in dat de personele Inzet wordt
gebaseerd op het aantal leeriingen op 1 oktober van het betreffende schooljaar. Deze systematiek
wijkt af van de bekostiging van het ministerie, welke gebaseerd is op de T - l systematiek. Hierbij
wordt de personele bekostiging (van het ministerie) gebaseerd op het aantal leeriingen op 1
oktober van het voorgaande kalenderjaar.
Er ls binnen de stichting gekozen voor de T systematiek om de inzet van personeel te baseren op
basis van het aantal leeriingen, dat daadwerkelijk in het betreffende kalenderjaar op school
aanwezig is. Dit om de kwaliteit van het onderwijs op peil te kunnen houden.
Uit de gegevens van het aantal leeriingen blijkt dat er sprake is van een daling van het totaal
aantal leeriingen voor de komende jaren. Vanaf 01-10-2010 is er sprake van een daling van he
aantal leeriingen en deze daling zal naar verwachting de komende jaren doorzetten.
Vermogenspositie
Rentabiliteit
Lk)uiditeit
Solvabiliteit
Kapitalisatiefactor

2009
0,7%
2,12
48%
47,2%

2010
-1,7%
2,47
60%
41,2%

2011
-6%
1.72
53,2%
35,3%

2012
-8%
1,45
41,7%
25,5%

De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van de Stichting zijn: liquiditeit,
solvabiliteit en de kapitalisatiefactor.
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is om op tijd haar schulden te kunnen
betalen en de solvabiliteit geeft aan dat in hoeverre de stichting in staat Is om in geval van
liquidatie aan haar verplichtingen kan voldoen. Dat de liquiditeit en de solvabiliteit ten opzicht van
kalenderjaar 2011 is gedaald wordt veroorzaakt door het negatieve resultaat van 2012.
De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het geïnvesteerde vermogen ten opzichte
van de totale baten. Dit kengetal signaleert of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun
kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervuiling van hun taken. Hierbij wordt een bovengrens
gehanteerd van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen. De stichting Baasis
valt onder de grote instellingen. Ook de kapitalisatiefactor is afgenomen door de
exploitatieresultaten van de afgelopen jaren.
Ten aanzien van de beoordeling van de financiële positie van de stichting is het volgende van
belang:
De onderneming is liquide bij een ratio van 1 of meer en de onderneming is solvabel wanneer het
percentage hoger dan of gelijk is aan 25%. De kengetallen worden enerzijds beïnvloed door het
exploitatieresultaat en anderzijds door de gerealiseerde investeringen.
De stichting heeft sinds kalenderjaar 2010 een negatief resultaat behaald en is tot en met
kalenderjaar 2012 er niet In geslaagd een positief resultaat te behalen. In 2012 ls het resultaat
ongeveer € 1.197.912 negatief. Per saldo is sinds kalenderjaar 2010 een negatief resultaat behaald
van ongeveer € 2.421.263. Mede door het resultaat van de afgelopen jaren is de financiële positie
van de organisatie verslechterd.
Samenvattino vermogenspositie.
Zoals eerder is aangegeven is het resultaat over kalenderjaar 2012, net zo als in voorgaande jaren,
negatief. Aangezien het kalenderjaar 2012 met een negatief resultaat van € 1.197.912 is
afgesloten, is de financiële positie van de stichting wederom verder verslechterd. De financiële
positie van de stichting ls op dit moment nog wel goed, maar is de stichting in mindere mate in
staat om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. De stichting kan zich geen fors negatief
resultaat meer veroorloven. Het is dus van erg groot belang, dat het beleid de komende jaren
gericht Is op het realiseren van een positief resultaat, waardoor toekomstige tegenvallers
opgevangen kunnen worden. Dit Is vooral nodig In verband met de terugloop van het aantal
leeriingen de komende jaren.
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Exploitatie 2012
Begroting
2012

Realisatie
2012

Realisatie
2011

13.240.764

13.562.816

13.401.313

3.2 Overige overheidsbijdragen

722.478

826.486

1.169.276

3.5 Overige baten

477.468

579.867

351.887

14.440.710

14.969.170

14.922.476

12.172.523

13.237.434

13.221.730

4.2 Afschrijvingslasten

317.358

481.721

324.411

4.3 Huisvestingslasten

1.110.908

1.061.265

1.184.565

4.4 Overige lasten

1.179.425

1.419.221

1.111.514

Totaal 4. Lasten

14.780.214

16.199.641

15.842.220

32.560

-48.345

-1.197.912

968.089

3. Baten
3.1 Rijksbijdrage OCW

Totaal 3. Baten
4. Lasten
4.1 Personele lasten

Totaal 5. Financiële baten en lasten
Resultaat

-339.503

ExpiPitatieregtiltaat
Het exploitatieresultaat bedraagt € 1.197.912 negatief en dit is negatiever dan was begroot en ook
negatiever dan kalenderjaar 2011.
Dit negatieve resultaat kan vooral toegeschreven worden aan de hogere personele lasten,
afschrijvingslasten en de overige lasten. Deze hogere kosten worden voor slechts een deel
gecompenseerd door de hogere baten.
Baten
De baten zijn ten opzichte van de begroting ongeveer 3,7% hoger uitgevallen en zijn ongeveer
0,5% hoger dan de realisatie van kalenderjaar 2011.

Verdeling Baten
'M

4%
• V&W 3. BJten 3.1
Rijksbijdrage OCW
I V&W 3. Baten 3.2 Overige
overheirisbijdragen
IV&W3. Baten 3.S Overige
baten

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de stichting in belangrijke mate afhankelijk is van de overheid
(ministerie en gemeente), te weten 96% en in mindere mate van de andere inkomsten.
Bij Inkomsten van het OCW (91%) speelt het aantal leeriingen een belangrijke rol. Ook de
inkomsten van de overige overheden, zijnde de Gemeenten Tynaario en Haren zijn voor de
stichting belangrijk. Opgemerkt wordt dat belde gemeenten in de toekomst verder zullen
bezuinigen en wordt dus de afhankelijkheid van het ministerie groter en is het zaak goed te
anticiperen op de ontwikkeling van het aantal leeriingen.
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Dat de baten zijn hoger zijn uitgevallen wordt o.a. veroorzaakt door de normaanpassingen van het
ministerie en daarnaast door een aantal baten die niet waren begroot. Het gaat hier bijvoorbeeld
om de groeitelling, de Lerarenbeurs, subsidie binnenmilieu, kwaliteitsakkoord Provincie Drenthe,
Daarnaast zijn een aantal baten hoger uitgevallen, zoals de LGF-gelden, bijdragen gemeente en
het Samenwerkingsverband.
tasten
De totale lasten zijn ongeveer 9,6% hoger dan de begroting en ongeveer 2,4% hoger dan
kalenderjaar 2011.
Door de afhankelijkheid van het aantal leeriingen, gelet op de opbrengsten, en doordat de kosten
op korte termijn voor een groot deel niet zijn te beïnvloeden, is het belangrijk de ontwikkeling van
het aantal leeriingen te volgen, zodat tijdig de noodzakelijke maatregelen genomen kunnen
worden.
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt bestaan de kosten in belangrijke mate uit personele lasten, te
weten ongeveer 82%. Andere belangrijke kosten zijn de Huisvestinglasten met een aandeel van
6% en de overige lasten met een aandeel van 9%.

Verdeling Lasten
1 V&W 4. Lasten 4.1
Personele lasten
I V&W 4. Lasten 4.2
Afschrijvingslasten
! V&W 4. Lasten 4.3
Huisvestingslasten
I V&W 4. Lasten 4.4 Overige
lasten

De personele lasten over 2012 zijn ongeveer 8,7% hoger dan was begroot en ongeveer 0,3%
hoger dan kalenderjaar 2011.
Het verschil met de begroting wordt veroorzaakt door de hogere salariskosten, de hogere overige
personele lasten en de hogere kosten van nascholing. Dat de salariskosten hoger zijn uitgevallen
wordt veroorzaakt door een hogere inzet van personeel. Ondanks het feit dat per augustus 2013 de
tijdelijke benoemingen zijn beëindigd is er dus over kalenderjaar 2012 meer personeel Ingezet.
Daarnaast zijn de salariskosten hogere doordat ten opzichte van de begroting ook sprake is van
ook een toename van het gebruik van BAPO en ouderschapsveriof. Een deel van deze hogere
kosten wordt gedekt door de gerealiseerde groeitelling en de hogere realisatie van de
rugzakgelden. Verder zijn de personele lasten hoger, doordat gebruik is gemaakt van de
mogelijkheden van het reorganisatieplan. Het gaat hier om de gerealiseerde afkoopregelingen €
529.016.
De kosten van Inhuur zijn lager uitgevallen doordat hierop is ingegrepen. Er Is alleen nog gebruik
gemaakt van Inhuur van personeel, daar waar dit anders opgelost kon worden.
De gerealiseerde afschrijvingskosten zijn ongeveer 51,8% hoger dan was begroot en ongeveer
48,5% hoger dan kalenderjaar 2011.
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Verdeling Huisvestingslasten
I V&W 4. Lasten 4.3
Huisvestingslasten 4.3.1 Huur
i v a w 4 Lasten 4 3
Huisvestingslasten 4.33
Onderhoud
I V&W 4. Lasten 4.3
Huisvestingslasten 4,3,4
Water en energie
• V&W 4. Lasten 4.3
Huisvestingslasten 4.3.S
Schoonmaakkosten
I V & W 4 . Usten4.3
Huisveslirigstasten 4,3,6
Heffingen

• V 8 W 4, Lasten 4.3
Huisvestingslasten 4.3.7.1
Bewaking en tieveiliging
> V&W 4, Lasten 4.3
Huisvestingslasten 4.3,7.2
Tuinonderhoud

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, bestaan de huisvestingslasten voornamelijk
schoonmaakkosten (32%); uit energiekosten (26%) en uit onderhoudskosten (25%).

uit

Het verschil met de begroting wordt veroorzaakt doordat er feitelijk geen investeringsbegrotingen
zijn gemaakt en de begrote afschrijvingen uitsluitend zijn gebaseerd op basis van de historische
gegevens. Hiermee zijn de uitgangspunten voor de begrote afschrijvingskosten onjuist geweest.
De gerealiseerde huisvestingslasten kalenderjaar 2012 zijn ongeveer 4,5% lager uitgevallen dan
was begroot en ongeveer 10,4% lager dan kalenderjaar 2011.
Dat de huisvestingslasten lager zijn uitgevallen wordt vooral veroorzaakt door de lagere
energiekosten, schoonmaakkosten en heffingen. Opvallende posten in verband met de
overschrijdingen zijn de kosten van huur, dagelijks onderhoud, beveiliging en de overige
huisvestingslasten. De lagere energiekosten worden o.a. veroorzaakt door een teruggave die
vooral betrekking heeft op kalenderjaar 2011. De kosten van dagelijks onderhoud hebben
betrekking op de noodzakelijke kosten van reparaties e.d. die verder niet uitgesteld kunnen
worden. De hogere kosten van beveiliging worden o.a. veroorzaakt door inbraakmeldingen en
alarmopvolgingen. De overige huisvestingslasten hebben betrekking op de kosten van de bijdrage
voor speelvoorziening aan de gemeente Tynaario. Deze kosten zijn vermoedelijk niet in de
begroting 2012 opgenomen.
De realisatie van de overige lasten zijn ongeveer 20,3% hoger dan begroot en ongeveer 28,1%
hoger dan kalenderjaar 2011.
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Verdeling Overige Lasten

• V&W 4. lasten 4 4 overige
IdSten 4.4.1 Adrntnistratie en
lïeheer
• V & W 4 La>ttrn 4.4 O w i t(c

lasten 4.4.^.1 Inventaris en
apparatuur
• V&W 4. lasten 4.4 Overige
lasten 4.4.2,2 Leermiddelen
• V&W 4 Lasten 4 4 Over «e
lasten 4.4.4 Overige

1%

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de overige lasten voornamelijk bestaan uit de kosten van
administratie en beheer (49%); uit de kosten van leermiddelen (28%) en uit overige kosten
(22%).
Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt doordat diverse kosten hoger zijn
uitgevallen. Hierbij gaat het om o.a. de kosten van reproductie, advies, licenties, juridische
dienstverlening, accountants, wervingskosten en de kosten van het administratiekantoor. Een
aantal van deze kosten zijn te laag of ten onrechte niet begroot. Dit geldt vooral voor de kosten
van het administratiekantoor, aangezien deze niet waren begroot. Daarnaast zijn de kosten van
leermiddelen hoger dan was begroot en dit heeft te maken met o.a. de kosten van cito, internet
voorziening, gehandicapte leeriing culturele vorming en ICT Leermiddelen. Ook hier zijn een aantal
van deze kosten zijn te laag begroot.
Treasurvbeleid
In dit statuut wordt beschreven welke treasurytaken en -verantwoordelijkheden van toepassing
zijn binnen het bestuur. De beleidskaders zijn vastgelegd voor diegenen die bij deze taken en
verantwoordelijkheden betrokken zijn.
In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's en
financiering- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.
Het treasurybeleld van het bestuur is primair gericht op het beheren van de financiële risico's en
secundair op het reduceren van financieringskosten. De primaire doelstelling van het bestuur is
vastgelegd in de statuten. Als gevolg hiervan is het financieren en beleggen ondergeschikt en
dienend aan de primaire doelstelling.
De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie is dat deze de financiële continuïteit van de
organisatie waarborgt. Dit wordt in de volgende doelstellingen en voorwaarden gesplitst:
Liquiditeit op korte en lange termijn
Lage financieringskosten
Liquideerbare en risicomijdende beleggingen
Kosteneffectief betalingsverkeer
Inzet rente-instrumenten
Het gemiddeld gerealiseerd rendement bedraagt 2,2% in 2012 en is hiermee hoger dan In
kalenderjaar 2011.
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9. T O E K O M S T I G E O N T W I K K E L I N G E N

Begroting 2013

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW

12.971.369

3.2 Overige overheidsbijdragen

557.166

3.5 Overige baten

380.291

Totaal 3. Baten

13.908.826

4. Lasten
4.1 Personele lasten

11.381.888

4.2 Afschrijvingslasten

406.153

4.3 Huisvestingslasten

1.073.705

4.4 Overige lasten

1.045.804

Totaal 4. Lasten

13.907.551

5. Financiële baten e n lasten
Resultaat

1.275

Kwaliteit van onderwijs
Een hoge kwaliteit van het onderwijs is het speerpunt voor de komende jaren van Baasis. Door de
toenemende vergrijzing van de bevolking, een dalend leeHingenaantal, het veranderde
bestuursmodel en teruglopende financiële middelen zal in de komende periode aan de toerusting
en inrichting van het scholenbestand binnen de financiële, organisatorische, kwalitatieve en
wettelijke mogelijkheden vorm worden gegeven. Baasis streeft verantwoord thuis nabij onderwijs
na waarbij goed wordt gekeken naar de spreiding van het openbaar onderwijs in het
voedingsgebled van Baasis.
Kwaliteit nastreven, vraagt om een gerichte systematische ontwikkeling in de gewenste
ontwikkeling. Vaststellen waar je nu staat, ontdekken waar sterke punten liggen, in kaart brengen
welke verbetermogelijkheden zijn te realiseren en zicht krijgen op de ontwikkelingsrichting en
ambitie voor middellange termijn is een voorwaarde. De focus zal hierbij liggen op de organisatie
brede bundeling en aanwending van de interne deskundigheid de diverse gebieden.
Het leggen van verbindingen van de zogenaamde ketenpartners zal vanuit inhoudelijke en
bedrijfseconomische motieven nadere uitwerking behoeven. De focus zal vooral liggen op de visie
van Baasis om in gezamenlijkheid met de kinderopvanginstellingen bij te dragen aan de
ontwikkelingen van kinderen. Uiteraard ligt de focus van Baasis op het primair doel van de
organisatie: het bieden van hoogwaardig onderwijs.
Professionaliteit van de leerkrachten: excellent werkgeverschap
Kwaliteit van onderwijs valt en staat met de man of vrouw voor de klas. Dit betekent dat het
primair proces uitgangspunt is voor de wijze van organisatie. De focus zal de liggen op een verdere
professionalisering van leerkrachten.
Slagvaardige en efficiënte organisatie
Door de invoering van het RvT model zal de ingang gezette verandering In de managementlaag
van de directies verder worden uitgewerkt. De intentie is om een managementteam te vormen
bestaande uit clusterdirecteuren die werken vanuit 4 domeingroepen, te weten onderwijs en zorg,
Financiën, Huisvesting/Organisatie/Ict en HRM. Ook de interne bedrijfsvoering zal verder worden
verbeterd en een aantal processen binnen de domeinen Financiën, HOI en HRM worden verder
optimaliseerd. De positionering en deskundigheid van het stafbureau zal hierbij nader worden
uitgewerkt.
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Instandhoudingsbeleid
De leeriingenprognoses van Baasis geven aanleiding om het instandhoudingsbeleid nader onder de
loep te nemen. Een aantal scholen (inclusief nevenvestigingen) dreigen in de komende jaren onder
de gemeentelijke instandhoudingsnormen te komen. Uiteindelijk zullen de feitelijke leerilngenaantallen bepalend zijn voor het voldoen aan de wettelijke instandhoudingnormen. Op basis van de
wet is een aantal instrumenten mogelijk op basis waarvan scholen onder de wettelijke instandhoudingsnormen in stand kunnen worden gehouden. Er zal een doorkijk worden gemaakt van de
toekomstige leeriingaantal en de wettelijke mogelijkheden. Op deze manier kan proactief worden
ingesprongen op de mogelijke terugloop van het leeriingenaantal en de instandhouding van de
scholen.
Efficiënte en goed onderhouden schoolgebouwen
Naast deze inhoudelijke discussie zal eveneens de kwaliteit van het gebouwbestand nader worden
uitgewerkt. We streven doelmatige en efficiënte huisvesting na die op een systematische wijze in
kaart wordt gebracht in een meerjarenonderhoudsplanning voor meerdere jaren. Ook zal deze een
belangrijke pijler zijn het voornemen van het rijk om de huisvestingsgelden voor de buitenkant van
de schoolgebouwen van de gemeenten over te dragen naar de schoolbesturen (2015).
Multifunctionele accommodaties/nieuwbouw van scholen/uitbreiding van scholen
In de gemeente Tynaarlo is inmiddels na de bestuuriijk herbezinning een herstart/doorstart
gemaakt van een aantal multifunctionele accommodaties. In deze herbezinning is het aantal van 4
MFA's teruggebracht naar 3 MFA. De school die betrokken was bij deze 4''® MFA zal als
schoolgebouw worden verbouwd cq zal nieuwbouw krijgen.
In
•
•
•
•
•
•
•

ontwikkeling/herstart
OBS Eelde, RK Mariaschool, jongerenrulmte, bibliotheek,
kinderopvang en 2 sporthallen;
OBS Ekkel/Kool (fusie), kinderopvang en gymzaal;
MFA Spierveen (gereed 2018):
2017)
Nieuwbouw OBS Centrum (gereed
OBS De Vijverstee, CBS De Holtenhoek, buitenschoolse
MFA Vries (gereed 2016):
opvang, jongerenrulmte en gymzaal;
MFA Centrum Zuidlaren:
(temporiseren tot na 2014 en realiseren op gemeentegrond)OBS Schuthoek, CBS Jonglaren, jongerenrulmte,
gymzaal en mogelijk peuterspeelzaal;
MFA Tynaario :
op dit moment ligt er een ambtelijk voorstel te koersen op
2018. Overieg zal nader plaatsvinden;
MFA Borchkwartier
OBS Ter Borch maakt onderdeel uit van genoemde MFA. Dit
gebied is een groeigebied. Medio 2014 wordt een
nieuwbouw opgeleverd voor de christelijke school. Hierdoor
komen in het hoofdgebouw 4 lokalen vrij voor Ter Borch.
Daarnaast wordt gewerkt aan een programma van eisen om
de tijdelijke groei van 4 groepen in de periode 2014-2018
op te vangen.
MFA Groote Veen (gereed 2016):
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BIJLAGE:

VERANTWOORDING PRESTATIEBOX

Het kabinet Rutte-1 heeft een specifiek stimuleringsbeleid geformuleerd gericht op een aantal
prioriteiten. Deze prioriteiten zijn uitgewerkt in de actieplannen 'Basis voor presteren' en 'Leraar
2020 - een krachtig beroepl' De landelijke prioriteiten zijn in het Bestuursakkoord 2012-2015 met
de PO-Raad vertaald in prestatieafspraken die gelden voor de sector als geheel. De afspraken
hebben betrekking op de schooljaren 2011-2012 tot en met 2014-2015. Schoolbesturen vertalen
de landelijke prioriteiten naar het eigen beleid, uitgaand van hun eigen (start)situatie. Hiertoe
ontvangen schoolbesturen middelen in de prestatiebox.
Alle schoolbesturen ontvangen middelen via de prestatiebox. De middelen worden ambtshalve
toegekend. De hoogte van de bekostiging kan per schooltype verschillen. Besturen hebben
bestedingsvrijheid bij de Inzet van middelen uit de prestatiebox. Het is niet aan de orde dat
middelen uit de prestatiebox worden teruggevorderd als blijkt dat ze niet voor de doelen zijn
ingezet waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Wel zijn besturen te allen tijde verplicht aanvullende
informatie te verstrekken over hun ambities en doelstellingen, resultaten en daarvoor ingezette
middelen. Deze informatie wordt onder andere gegeven in een beknopt verslag in het jaarverslag.
Uitgangspunt is dat de extra administratieve lasten voor de scholen beperkt blijven.
De Regeling prestatiebox primair onderwijs heeft een looptijd van vier jaar. Op basis van een in
2013 uit te voeren midterm-review zal worden besloten of de regeling ongewijzigd blijft voor de
schooljaren 2014-2015 of dat de beschikbaar gestelde middelen niet, niet geheel, of onder
striktere voorwaarden worden verstrekt.
Waar heeft St Baasis de middelen uit de prestatiebox voor gebruikt ?
Stichting Baasis heeft de middelen uit de prestatiebox ingezet voor de volgende thema's:
•
Professionalisering van de schoolleiders , alle schoolleiders hebben een management
developement traject gevolgd; Inclusief in het voortraject een ontwikkelingsassessment per
schoolleider
•
Professionalisering van de management- en organisatiestructuur en het reorganiseren van
die structuur
•
De kwaliteit van het opbrengstgerichte onderwijs verbeteren door het primaire proces op
het gebied van pedagogisch- didactisch handelen te effectueren (Stichting Baasis beschikte
over één zeer zwakke school en twee zwakke scholen; per 1 maart 2013 hebben alle
scholen een basisarrangement)
• Verbeteren van de toets-voortgangsregistratie en het Implementeren van effectieve
vervolgtrajecten in het primaire proces teneinde een verhoogde opbrengst te realiseren.
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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
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
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.

2012

2011

-8%

-6%

1,45

1,72

Solvabiliteit
Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen
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% dan is de organisatie
in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.

41,7%

53,2%

Kaoitalisatiefactor
Kapitalisatiefactor exclusief privaat
De kapitalisatiefactor geeft een indicatie of het totale vermogen van de
organisatie niet of inefficiënt wordt benut voor de uitvoering van de
taken van de organisatie.
De volgende % worden hierbij ter indicatie gehanteerd.
35% bovengrens grote besturen (> 8mln omzet)
60% voor kleine besturen (<5 min)

25,5%
25,5%

35,3%
35,3%

2.837

2.920

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-l)
Aantal FTE (exclusief vervanging)
Personeelskosten per FTE

192,06
68.925

204,46
64.667
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Grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving Onderwijs, zoals
vastgesteld door de Raad voor Jaarverslaggeving (RJ 660).
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.
Schattinoswliziaina
De berekeningswijze van de jubileumverplichting Is aangepast In verband met de overgang naar een ander
administratiekantoor. Hoewel een ander model wordt gebruikt voor de schatting, wijkt de uitkomst niet
materieel af.
De jubileumvoorziening is geschat op basis van het huidige personeelsbestand met Inachtneming een
blijfkans van 70%, waartegen contant is gemaakt.
Stelselwlizioina

In 2011 werd het fonds BNG Fido Kapitaalmarktselect gepresenteerd onder de liquide middelen. Met ingang
van 2012 is besloten dit fonds onder te brengen onder de finaciêle vaste activa. Bij het bepalen van
bijzondere waardevermindering en oninbaarheid van de financiële vaste activa die tegen (geamortiseerde)
kostprijs worden gewaardeerd, wordt stelselmatig 'kostprijs of lagere marktwaarde' gehanteerd.
G r o n d s l a g e n voor w a a r d e r i n g v a n activa e n 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 verkrijg Ingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikname van het materieel vast actief. Op grond wordt niet afgeschreven.
Financiële vaste activa
ue leningen en voraenngen woroen opgenomen tegen nominaie waarae, onoer artreK van nooazaKeiijK
geachte voorzieningen. De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties worden gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde. Aandelen worden gewaardeerd tegen
marktwaarde.
y/prt/gr/nggf
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van Individuele
beoordeling van vorderingen.
Voorzieningen
voorzieningen woroen opgenomen legen nominaie waarae, met uitzonoering 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 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.
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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.
Lssisü
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.1.1 Balans per 31 december 2012
(na verwerking resultaatbestemming)

1.

Activa

31 december 2012

1.2

Materiële vaste activa

1.3

Financiële vaste activa

31 december 2011

1.685.877

1.922.886

330.098

548.394

Totaal vaste activa

2.015.976

1.5

Vorderingen

1.184.653

1.344.897

1.7

Liquide middelen

626.596

1.434.346

Totaal vlottende

Totaal activa

41851 Jaarrekening 2012

activa

1.811.249

3.827.225

2.471.280

2.779.243

5.250.523
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2.

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.4

Kortlopende schulden

Totaal passiva

41851 Jaarrekening 2012

31 december 2012

31 december 2011

1.595.269

2.793.188

986.625

840.372

1.245.331

1.616.963

3.827.225

5.250.523
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2012
Realisatie
2012
3.
3.1
3.2
3.5

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Begroting
2012

Realisatie
2011

Baten
Rijksbijdrage OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

13.562.816
826.486
579.867

13.240.764
722.478
477.468

13.401.313
1.169.276
351.887

Totaal baten

14.969.170

14.440.710

14.922.476

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

13.237.434
481.721
1.061.265
1.419.221

12.172.523
317.358
1.110.908
1.179.425

13.221.730
324.411
1.184.565
1.111.514

Totaal lasten

16.199.641

14.780.214

15.842.220

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Netto resultaat
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1.230.472-

339.503-

32.560
1.197.912-

919.74448.345-

339.503-

968.089-
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A.1.3 Kasstroomoverzicht
2012
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

1.197.912-

968.089-

481.721
146.253

324.411
49.330

160.244
371.632-

74.120134.617-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa
(Des)investeringen financiële vaste activa
Afronding
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Eindstand liquide middelen
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803.085-

781.326-

244.713218.296
7-

Mutatle liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

2011

267.405548.394526.424-

815.804-

807.750-

1.618.889-

1.434.346
807.750-

3.053.235
1.618.889626.596

1.434.346
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2012
Activa
1.2

Materiele vaste activa
Adiischaf- Af&tliiijvingeii
waarde per 31 tot en met 31
december
december
2011
2011

Buekwaaide
per 31
december
2011

1.2.1 Gebouwen en
terreinen
1.2.2 Inventaris en
apparatuur
1.2.3 Onderwijsleerpakket
Materiële
vaste activa

3.764.099

2.372.844-

2.020.229

1.488.598

5.784.328

3.861.442-

Mutaties 2012
IiivesDesliivesteringen
teringen

AfschiiJvingen

Aaiiscliaf- Afsclu Ijvliigeii Boekwaarde
waarde per 31 tot en met 31
per 31
december
december
december
2012
2012
2012

1.311

16-

1.311

16-

1.294

1.391.255

127.604

265.079-

3.891.703

2.637.923-

1.253.780

531.631

115.798

216.626-

2.136.027

1.705.224-

430.803

1.922.886

244.713

481.721-

6.029.041

4.343.163-

1.685.877

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.
Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven deCSOO,-.
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
Gebouwen nieuwbouw
40 jaar
Investeringen in bestaande bouw
20 jaar
Inventaris en apparatuur, bestaande uit:
-Meubilair
10 of 20 jaar
-Technisch inventaris
20 jaar
-ICT
4 jaar of 8 jaar
Leermiddelen
9 jaar
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1.3

Financiële vaste activa
Mutaties 2012
Boekwaarde
per 31
decemtier
Investeringen

2011

1.3.7

Overige vorderingen
Totaal

548.394
5<(8.394

31.704

DesInvesteringen

Boekwaarde
per 31
december
2012

250.000-

330.098

2.^0.000

:r)o.098

De overige vorderingen t)etreft participaties In het BNG Hdo Kapitaalmarktselect fonds. Deze zijn gewaardeerd
tegen marktwaarde en voldoen aan de voorwaarden van de Regeling t>eleggen en belenen.
De (des)lnvesteringen betreft hierbij de waarde toe-, danwel afname van de participaties.
In de Investeringen zit tevens een waarde toename van de participaties van c 31.704
In 2012 is het saldo van BNG Fido Kapitaalmarktselect fonds, groot C 548.394. omgeboekt van liquide middelen
naar financiéle vaste activa.

1.5

Vorderingen
31 december 2012

1.5.1

Debiteuren

1.5.2

Vorderingen OCW

31 december 2011

28.748

20.801

680.443

693.531

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit de personele lumpsum.
1.5.6

Overige overheden

287.859
117.842
69.749
13
J87.604

630.565

1.5.8

Overige overlopende activa
Vervangingsfonds 13e maand
Kmisposten
Overlopende activa

1.184.6S3

1.344.897

Totaal Vorderingen

1.7

630.565

Liquide middelen
31 december 2012

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

2.1

Kasmiddelen
Banken
Deposito's
Overig

31 december 2011

14
626.583

539
1.433.807

626.596

1.434.346

Eigen vermogen
Mutaties 2012
Boekwaarde
per 31
december
2011

2.1.1

Algemene reserve

41851 Jaarrekening 2012

Bestenvnlng
resultaat

Overige
mutaties

Boekwaarde
per 31
december
2012

2.793.188

1.197.912-

1.595.269

,>

i iq/

1.595.269

188

fl?

Pagina 31

2.2

Voorzieningen
Mutaties 2012

Boekwaarde

per 31
decemtier
2011
2.2.1
2.2.3

2.4

Dotatios

Onttrekkingen

Personeel
Jubilea
Overige
voorzieningen

153.216
153.216
687.156

20.896
20.896
149.391

Onderhoud

687.156

149.391

5.398-

840.372

170.287

24.033-

vnival

18.63518-6355.398-

2.4.4

Kortlopende
deel < 1 jaar

Langkipende
deel > 1 )aar

155.477
155.-f77
831.148

149.391

155.477
ISS.177
681.757

831.148

149.391

681.757

986.625

149.391

837.234

Kortlopende schulden
31 december 2012

2.4.3

Boekwaarde
per 31
december
2012

Crediteuren

31 december 2011

106.170

194.384

Te betalen sublsdles OCW uit voorgaande Jaren
4.000
Te betalen sutjsidies OCW uit huldig Jaar
349
OCW
4.349
Dit betreft het saldo van de afgelopen geoormerkte subsidies van OCW.

4.030
4.030

2.4.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

508.506

514.838

2.4.8

Sciiulden terzake van pensioenen

155.697

166.983

2.4.9

Overige kortlopende schulden

69.792

16.220

2.4.10.1

Overlopende passiva algemeen

49.116

154.981

2.4.10.2

Overlopende passiva mbt subsidie Gemeente

2.4.10.3

Overlopende passiva mbt. subsidie OCW geoormerkt
O
Het saldo van deze post wordt gespecificeerd In Model G, doelsubsidies OCW onder G2 A en G2 B.

125.418
1-000

Subsidie OCW niet geoorm.ov

23.937

2.4.10.4

Overlopende passiva mbt subsidie OCW niet geoormerkt

23.937

2.4.10.5

Overlopende passiva mbt Vakantiegeld

351.701

415.172

2.4.10

Totaal overlopende passiva

400-817

720.508

1.245.331

1.616.963

Totaal kortlopende schulden
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2.5

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Stichting Baasis heeft een huurovereenkomst gesloten met Thirtytwo BV voor de huur van het bestuurskantoor,
De huurprijs bedraagt in 2012 c 22.209 per jaar. De overeenkomst loopt tot 1 maart 2019.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G l V e r a n t w o o r d i n g van s u b s i d i e s z o n d e r v e r r e k e n i n g s c l a u s u l e
Totaalbedrag
Omschrijving
toewijzing (€)
nvt
G2

Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
Totaalbedrag
Omschrijving
toewijzing (€)

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar
Scholing overblijfmedewerkers 2011-2012
Aflopend

Ontvangen
In 2012

Saldo
31 december 2011

De prestatie Is ultimo verslagjaar conform de subsidiebesch
Geheel uitgevoerd en afgerond

Ontvangen
in 2012

Lasten
2012

Mog niet geheel afgerond

Saldo
31 december 2012

Totale
kosten

-

1.000

-

651

—

349

-

1.000

-

651

-

349

G2-B Doorlopend tot In een volgend verslagjaar
nvt
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012
3

Baten

3.1

Rijksbijdrage OCW
Werkelijk
2012

Begroting
2012

Weri<elijk
2011

12.885.717

12.722.519

13.329.818

3.1.1

Rijksbijdrage OCW

3.1.2.1
3.1.2.2

Geoormerkte subsidies
Niet geoormerkte subsidies

651
676.44S

518.245

33.854
37.641

3.1.2

Overige subsidies OCW

677.099

518.245

71.495

13.562.816

13.240.764

13.401.313

Werkelijk
2012

Begroting
2012

Werkelijk
2011

3.2

3.2.1
3.2.2

3.5

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Gemeentelijke bijdragen en subsidies
Overige overheidsbijdragen

756.885
69.601

686.482
35.996

790.785
378.491

826.486

722.478

1.169.276

Overige baten
Werkelijk
2012

3.5.1
3.5.2
3.5.6

Verhuur
Detachering personeel
Overig
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Begroting
2012

Werkelijk
2011

49.399
102.973
427.495

71.868
125.000
280.600

58.363
104.432
189.092

579.867

477.468

351.887
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4.1

Personele lasten

4.1.1
4.1.2.1
4.1.2.2

Srufo lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Lonen en salarissen
Dotaties personele voorzieningen
Uitzendkrachten, declaranten e.d.

4.1.2.3
4.1.2.4

Overig
Scholing/opleiding

4.1.2
4.1.3

Overige personele lasten
Af: Uitkeringen

Werkelijk
2012

Begroting

9.553.981
1.966.618
1.287.117
12.807.716
2.261
401.506
77J.696
131.329
1.308.792
879.075-

8.431.183
1.735.499
1.135.853
11.302.535

13.237.434

12.172.523

Werkelijk
2011

2012

482.431
357.557
30.000
869.988

-

9.519.565
2.106.736
1.231.846
12.858.147
17.525
620.622
288.954
219.803
1.146.904
783.32113.221.730

Vanaf 2012 worden de sociale lasten en de pensioenlasten op basis van de werkelijke kosten geboekt.
In voorgaande jaren was dit om administratieve redenen een schatting van deze kosten. De vergelijken
cijfers 2011 zijn hierop aangepast.
Tevens zijn in 2012 een aantal posten geherrubriceerd.

Werkelijk
2011

Werkelijk
2012
Aantal FTE (exclusief vervanging)
4.2

192

Afschrijvingslasten

Werkelijk
2012
4.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.4

4.3

204

Materiële vaste activa
Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Onderwijsleerpakket

Begroting
2012

Werkelijk
2011

16
265.079
216.626

317.358

213.459
110.952

481.721

317.358

324.411

Huisvestingslasten

Weri<elijk
2012
4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

Huur
Onderhoud
Water en energie
Schoonmaakkosten
Heffingen

4.3.7

Overige huisvestingslasten
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Begroting
2012

Werkelijk
2011

95.425
266.832
272.985
340.275
23.690
62.058

30.000
239.891
404.768
345.758
34.941
55.550

28.559
286.594
400.316
371.473
39.433
58.190

1.061.265

1.110.908

1.184.565
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4.4

Overige lasten
Werkelijk
2012

4.4.1
4.4.2
4.4.2.1
4.4.2.2
4.4.3
4.4.4

Uitsplitsing
4.4.1.1
4.4.1.2

Administratie- en beheerslasten
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
Dotatie overige vooreieningen
Overig

Begroting
2012

Werkelijk
2011

698.530
405.342
16.351
388.991

333.910
377.203
3.431
373.772

310.036
706.965
345.362
361.603

315.350

468.312

94.513

1.419.221

1.179.425

1.111.514

Honorarium onderzoek jaarrekening
Honorarium andere controleopdrachten

8.709
13.815

12.500

Accountantslasten

22.524

12.500

Flynth Audit heeft voor de controle van de jaarrekening een mantelcontract afgesloten met
Onderwijsbureau Meppel. Als gevolg hiervan factureert Flynth Audit aan Onderwijsbureau Meppel
en niet rechtstreeks aan de afzonderiijke schoolbesturen, welke bij Onderwijsbureau Meppel zijn
aangesloten. Onderwijsbureau Meppel brengt voor haar totale dienstverlening aan de afzonderiijke
schoolbesturen een all-in vergoeding in rekening. Hierin zijn de kosten voor de controle van de
jaarrekening opgenomen. Het bedrag dat in de jaarrekening is toegelicht aangaande de controle
van de jaarrekening is gebaseerd op een Interne calculatie van het totale budget van Flynth Audit,
welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.

Financiële baten en lasten
Werkelijk
2012
5.1
5.3
5.5

Rentebaten
Waardeveranderingen financiële vaste activa
en effecten
Rentelasten

Begroting
2012

857
31.704

747
49.092-

132.560
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Werkelijk
2011

48.345-
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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

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
Werkelijk
2012

Bestuur:

J. Wibier miv 1 maart 2012
F. Kroon miv 1 maart 2012
C. Bruinsma van 1 maart-1 november 2012
G. Evenhuis van 1 maart -1 november 2012
G. J. Udding van 1 maart - 1 november 2012
H. van Boetzelaer-Wormgoor miv 1 november 2012
J. Nijboer miv 1 niovember 2012
C. de Ruiter miv 1 november 2012
W. Blink, directeur/lDestuurder m.i.v. 01-05-2012
F. Thomassen, interim directeur via exteme inhuur
van 01-01-2012 tot 01-05-2012

Begroting
2012

Werkelijk
2011

1.456
916
500
500
416
416
416
59.394
24.131

Er zijn geen vergelijkende cijfers, want het voltallige bestuur uil 2011 is afgetreden.
Met ingang van 1 maart 2012 is een interim-bestuur werkzaam geweest, vanaf i novemtier 2012
is het huidige bestuur in functie.

Toelichting WOPT
Er zijn geen bezoldigingen die in het kader van de WOPT gemeld dienen te worden.
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Overige gegevens
Bestemming van het resultaat
Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:
€

1.197.912- wordt onttrokken aan de algemene reserve

Gebeurtenissen na balansdatum
Per 1 augustus 2013 zal o.b.s. De Meent te Glimmen worden samengevoegd met
c.b.s. De Marke te Glimmen (brin 05CF) onder het gezag van Stichting Baasis.
C.B.S. De Marke maakt nu nog deel uit van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs
te Glimmen.
Per 1 augustus 2013 zullen o.b.s. Meester Crone te Oudemolen en o.b.s. De Zuid-Wester
te Zuidlaren worden samengevoegd.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Directeur/bestuurder:
- W. Blink
Raad van Toezicht:
- J . Wibier

- F. Kroon

- H. van Boetzelaer-Wormgoor

- J . Nijboer

- C. de Ruiter
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij liebben de in dit verslag onder het hoofdstuk "jaarrekening" opgenonnen
jaarrekening 2012 van Stichting Openbaar onderwijs Baasis te gemeente Tynaarlo
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat
van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die
het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving ondenwijs. Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de
jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen
in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van
onze controle, als bedoeld in artikel 171, lid 4 van de Wet op het primair onderwijs. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Dit
vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen
dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van
het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat
als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de
accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de
jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële
rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het
bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Flynth Audit is de handelsnaam van GIBO Registeraccountants 8.V.
GIBO Registeraccountants B.V. is lid van BKR International. Bankrekeningnummer 38.16.66.611. Beconnummer 237234. Handelsregister 09063024. www.flynth.nl.
Dienstverlening vindt plaats onder algemene voorwaarden, op aanvraag verkrijgbaar en gedeponeerd bij de KvK in Arnhem.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Openbaar onderwijs Baasis per 31 december
2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties over 2012 voldoen in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen
van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in
paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen
tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor
zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het BW is opgesteld,
en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens zijn
toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, zover wij dat kunnen beoordelen,
verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van het BW. Tenslotte
vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.4 Jaarverslag van het
onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012.
Arnhem, 14 juni 2013
Flynth Audit B.V.
Was getekend
drs. R. Hooiveld RA
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09FN Openbare Basisschool De Sc
0 9 F N - N 1 De Schuthoek Zuidlaard.
09FN-N2 De Schuthoek De Groevi
l O A V De Vijverstee
l O B K Basisschool Schuilingsoord
l O T A O B S Het Oelebred
l O T H Basisschool De Zuidwester
I I H H De Duinstee
12DC Openbare Basisschool de W
12DG Basisschool Zeyen
12ME Basisschool de Meent
12MI Mr Croneschool
12UF Basisschool de Rieshoek
13AL Brinkschool
13AL-N1 De Unde
18MB Basisschool Eelde
18NM Basisschool Centrum
1 8 0 V O B S Ter Borch
I S Q A Basisschool De Ekkel
18RC Basisschool De Kool
41351 Stichting Openbaar Onderv
41851 stichting Openbaar Onderv
Totaal Bestuur

4 1 8 5 1 Jaarrekening 2012

lasten
administratie
17.394
2.386
2.562
14.701
12.329
12.196
7.251
6.584
17.746
9.045
6.410
5.831
5.543
10.294
11.419
11.347
6.793
24.030
18.840
11.703
457.195
26.930
698.530

lasten
huisvesting
37.442
6.386
19.213
79.423
45.270
48.859
13.561
32.077
74.763
23.494
30.672
27.495
26.424
70.822
33.464
42.977
45.822
72.910
70.165
73.388
176.394
10.244
1.061.265

lasten
leermiddelen
22.820
832
2.675
39.611
22.221
26.592
8.913
11.720
14.142
23.160
7.744
6.419
16.537
16.868
13.363
19.082
27.689
49.542
42.089
16.677
274

-

388.991

lasten
meubilair
17.596
2.876
3.081
25.901
16.069
12.660
8.935
7.277
3.472
8.146
1.635
3.729
2.537
6.376
6.608
12.542
12.069
42.645
31.375
10.931
36.384
8.587
281.430

Baten
ouderbijdrage

•
-

Lasten
schoonmaak
17.349
8.080
8.496
33.598
32.192
15.182
11.063
11.726
34.544
12.946
11.338
10.851
8.930
21.009
15.315
18.057
15.600
1.498
27.835
21.912
0
2.752
340.275

Baten
sponsoring

-

Baten
totaal
18.619
3.830
3.830
47.533
63.170
38.610
S.936
36.106
62.612
57.618
65.525
107.616
53.397
78.624
21.141
36.800
33.835
9.895
33.498
77.383
14.139.892
3.260
15.001.730

Lasten
totaal
528.841
153.805
239.563
1.132.563
907.094
769.166
390.220
468.452
913.579
560.420
419.728
330.740
378.369
1.019.323
280.156
541.108
677.751
1.514.210
1.315.532
515.107
2.570.574
573.343
16.199.641
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Gegevens over de rechtspersoon
Alc^pmene gegevens
Bestuursnummer

418S1

Naam Instelling

Stichting Openbaar Onderwijs Baasis

Adres

Stationsweg 3

Postadres

Postbus 75

Postcode

9470 AB

Plaats

Zuid laren

Telefoon

050-4096920

Fax
Website

info(g)stichtinQbaasis.nl
wvw.stichtinabaasis.nl

E-malladres

Contactpersoon

De heer W. Blink

Telefoon

050-4096920

Fax
E-malladres

inlo@stichtinabaasis.nl

BRIN-nummers

09FN
lOAV
lOBK
lOTA
10TH
IIHH
12DC
12DG
12ME
12MI
12UF
13AL
18MB
18NM
180V
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De Schuthoek
De Vijverstee
Schuilingsoord
Het Oelebred
De 7uidwesfer
De Duinstee
De Wissel
Zeijen
De Meent
Mr. Croneschool
De Rieshoek
Brinkschool
Eelde
Centrum
Ter Borch
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