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Hfst 1. Voorwoord

Introduaie

Stichting Baasis is een maatschappelijke organisatie die werkt i

b^^sis^

over onze werkwijze en 
ag en een jaarrekening.

be.o,gdhade„ ,li„ b,ich„,.„ i„ d. Wet b«leMtt=r,eine„ lnstemd,rnKb«,o.gdh,ld, De

Samenvatting

■ =r:ir—
--'-'-«-•"~vddtbe.e„,ge„debd.,e.teebee«g^^^

POIIMeeheef,di.,.dT^htfrZl

Susanne de Wit

Directeur-bestuurder Stichting Baasis 

Zuidlaren, september 2020

P bestuurlijk niveau zijn er goede contacten onderhouden met de lokale
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! Hfst 2.

2.1
Visie

Visie en besturing 

Visie, missie en waarden

.n d. vl* b.chd,.,„ beeld .e„ de .eeke.e, .oor S.lcb.log Be..,e die we „illen ere.reo.

Zo ziet Stichting Baasis er in 2020 uit:

•’ "“‘«IrOietetir “> ™ ‘“'b- vee onre

• E, i. .0,doend. beo,, .„pr v.rZlZeZZoZeZrsrbZtZbtr' »" *->

Naast de bestaande MFA's wordt OD alle schnlpn«„,=.u.......... .. .

Missie.

en werkt samen met rele.

Dtt onder het motto; Baasis voor ambitie!

Waarden

pdEz::inr:;zrde—r"‘----”-
eer,l„.,e,b.o^^^^^^^
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Identiteit

S===S=====E"~~==r.=“
Directeuren scheppen de voorwaarden in de school om de ontwikkeling . -rantwoord.ng af voor het werk en de resultaten daarvan.

: S======ri“HESHE“r™“=:

I
£

2.2 Besturing van de organisatie
Stichting Openbaar O,
van het primair openbaar onderwijs in de gemeirnTfZ'rT.^^^ in Zuidla

i gemeenten Haren en Tynaario op IJanuari 2009. ............. . ''^nuit de verzelfstandiging

2.2.1 Raad van Toezicht ^'^holen en de medewerkers van het stafbuDureau.
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Mw. J. Bouwman 
Dhr. J.H. Dijkstra 
Dhr. M.E. Hölterhoff 
Dhr. R. Renting 
Mw. J. de Veth 
Dhr. K. van Vugt

b^4s[s^

I

r.

i
i

voorzitter

De Raad van Toezicht werkt met een remun 

2.2.2 Medezeggenschap

De GMK h..f, i„ 2019 „„ 1.0,o.., ... - '®'’ “

2.2.3 Governance

2.3 Verslag RvT

. ---------------------------------------------------------------—
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dd b.g«,",rd?B.rjrg t Lir“'."rd'''’ ""««“i ”«..n ..«.gi^h .„
-n..tscl,appdl„g b.„dg,.„ „„ g„„ ^ T«„ch, ond.rschrtj.gn dg grondabg .,„ 5,igM„g b,„„

! S==S2SS3===S=£:
\ • Strategisch beleid

b^^sis^

I
I

tioneren van de RvT

r-

i

i

is

Strategisch beleid

Organisatie: ontwikkeling van het sSrr«rd7ontw!kkti!rvTn h^t jaarverslag, de vordering van het Participatiefonds 

Huisvesting: uitvoering van de vier (ver)nieuwbouwtrajecten en de voor Je' bet functio
Personeel: meerjarenformatieplan, verzuim- en arbobeleid ^ """ nieuwbouw in Zuidlaren.

^ °"''^-^^^^-''--betonderwijs,innovatie,inspectierappor^^^

s==ss;ssri=====
! ».n,..„„dh.id™ic„-,.rbrrotii“S™irgóg“d!rz„Te.g„b..,o.g„

‘ ==HH=S~==.EH====:. 

==~—

::S===™5H===H===£~
Deloitte Accountants B.v.
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I Sttchting Baasis is aangesloten bij: schoolgids verantwoord.

b^^sis^

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 
Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering 
Commissie van Beroep—vcfii Dcroep

I sfE:SESS;r°'""“^I maart 2020 ingericht. Wel vraagt dit veel extra afstemm"^ gevolgen voor het lesgeven, wat digitaal en op af^tandT T°[ Voor het onderwijs
onderwijs op lange termijn zijn op dit moZ n ' T k" -^ers. De gevlen van het P -tsvinden. Op korte termijn is dit in
moeilijk in te schatten. Met de huidige informatie ea ' "°"*«P“®oties voor het personeel rond de verzwaring van d l """
Financieel verwachten we geen direL grote e f beschikbaarheid van lesmateriaal en digitale onderst , ""

^ .n-e™,„p,., ”‘X'-»d, »d.

t

Hfst 3. Risico management

3.1

?

Strategie

stichting Baasis is stabiel in het aantal leerlingen met de eebmikel -t r k ®

?.

7
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optimaal .ogeliik te laten -'oPenZrarn'Je^^e^'ret^n ^ Integrale KIndcentra, o. de ontwikkeling van kltÏ

Sticht,ng Baasis is gesitueerd in het gebied tussen Groningen en Assen een r«-

r~=“rc~i :rr:-:r.::——r=r==-t===rr-“=~^^

3.1.1 Financiële nncitin

I

;•
I
t

I van
I 3.1.1 Financiële positie
j i™ 2019 iii„ g«.„ „„ v,„ c 254 000

/
/

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
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I salarissen binnen het Primair'□nde-^neTg^tTerWr^^^^^^^ normaanpassingen en het convenant "lerarentekort "voorbestemd zijn voor de aanpassing^S

S;SSHHr£~=ï:H==r.^^
druk, te meer daar verwachte prijscompensaties vertraagd binnen komen. salarisverhogingen uit de nieuwe CAO geven

:=£:HHS:SS^^
Door dit resultaat, de noodzakeliike investerin^Bn on a ■ j ^ vervangingsfonds.

a 1 •> »•*-«. -

b^Asis^

2
i

wet en regelgeving

::=:rn=:-—

Deloitte Accountants B.V.
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3.1.3 In control ■

i :::r::r::~r=-=^ 

r::::z:zr:::~^~~

r'"':r^"~'~^

b4j[s\s^

Rentabiliteit
Liquiditeit
Soivabiliteit
Weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen
exciusief de M.V.A

2014
-2%
1,78

44,4%
14,8%
3,3%

2015
1%

2,19
46,7%
15,6%
5,1%

2016
3%

2,17
45,5%
18,3%
7,7%

2017
0%

2,08
46,1%
18,4%
7,3%

2018
0%

2,08
49,7%
17%
5%

2019
-1%
1,2

50,2%
16%
-3%
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b^>lsis ^

I
1 waar 

1 eveneens de

j

I

;„ .„2* Z° dTs.™,^,“ “tllr™'"'' """"'*'”"' ■“" °'"'''- '= “" “*■ »orde„ enerdids b.,d.,odd door he,

3.1.5 Samenvatting vermogenspositie

2rzzr:::~T'~"“*""““‘“'"-“-'>'-“—-■-

3.2 Risicoprofiel 
3.2.1 Risicobeheersing

De managementrapportages, voornemens tot beleid en finanriSr, j:r;rdr;.irr:r“""“""-»““^
Interne risicobeheersing en controlesysteem

Deloitte Accountants B.V.
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Het interne risicobeheersingssysteem van het bestuur bestaat uit:

3.2.2 FinanriSlo

b^yjsis ^

I

f

I

3.2.2 Financiële risico's 
Ontwikkeling leerling aantallen 

Teldatum

1 oktober 2013 
1 oktober 2014 
1 oktober 2015 
1 oktober 2016 
1 oktober 2017 
1 oktober 2018 
1 oktober 2019 
Prognose 1 oktober 2020 
Prognose 1 oktober 2021 
Prognose 1 oktober 2022 
Prognose 1 oktober 2023 
Prognose 1 oktober 2024

Aantal leerlingen
Perc. onderbouw

2701
2671
2595
2565
2549
2525
2514
2593
2551
2544
2525
2509

45,2%
45,2%
44,6%
47,0%
48,6%
49,3%
50,3%
52,1%
51,2%
51,6%
50,9%
50,7%

Personele
Bekostiging
2014- 2015
2015- 2016
2016- 2017
2017- 2018
2018- 2019
2019- 2020
2019- 2020
2020- 2021 
2021-2022
2022- 2023
2023- 2024
2024- 2025

worden „ wordeTforo*:!;^™; De OdK.i«,„*e„ de ,.edi„,,.„.,„e„

Deloitte Accountants B.V 
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Liquiditeit risico ^4as\^

5 Personele risico's

SSi=^SH~=S==i
Hfst 4. Bedrijfsvoering

4.1 Inleiding
We kijken terug op een actief 2019. Inhoudelijk is 
profilering. «r .oort,.,e„d i„g„e, „p de gebred.n oeden.,iJ,k„li„„, „„d.™d,ei„„pv„i.

op het gebied van ICT, professionalisering

Onderwijsinnovatie ICT: Alle scholen ziin vnnr ■ i 6 30 personeelsleden deelgenomen.

rr:r.=:~£~:=‘====~.=tr=:

rePoint 
van een eigen

Deloitte Accountants B.V.
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I

i

I

I

4.2 Bedrijfsvoering 
Voorde dagelijkse bestuurlijke werkzaamhede

De heer W. Achterhof 
De heer J. Bartelds 
Mevrouw H. Coops 
De heer F. Kiewiet 
Mevrouw I. Huizing 
De heer E. Kabel 
Mevrouw A. Nijboer 
De heer P. Swieringa 
Mevrouw G. Wolters

n en tontanen fljn op het stafbpreap aangesteldt

™de»e,ket ntateriele »„„,.n,„ge„ en j
beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit 
administratief medewerker leeriingadministratie 
beleidsmedewerker HRM (tot 1 nov 2019)
bestuurssecretariaat/managementassistent
medewerker PSA 
beleidsmedewerker huisvesting 
controller

beleidsmedewerker HRM

4.2.1 Treasury beleid

• Liquideerbare en risicomijdende beleggingen
• Kosteneffectief betalingsverkeer
• Inzet rente-instrumenten

j Besloten is de belegging in het liquiditeitenfonds van ASR stop te zetten.

4.2.2 Financieel beleid

worden„sd.«<,„id«t'Zzr.*™*'™ '»™-- «d-tahtpositi.«,„d,on nodigtoll.nniapwboawptojootengo..„po,iaa.rd

er een besluit over genomen kan worden.
niveau nader gevoerd worden, alvorens de regelgevi Inde

ng aangepast wordt. In

Deloitte Accountants B V 
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Myjsjs^
Allocatie van de middelen

I onderwijsachterstandsgelden meegenomen. beschikbaarstelling van de werkdrukgelden en de

' gesteld voor het aantal leerlingen op 01-10-^20^7^^ deeTen riIr20ir{5Ard^ 7"'' 7" T-systematiek. Zo is in kalenderjaar 2019 een budget beschikbaar

: beschikking gesteld aan de scholen. Het budget in k.lenderiae, 2019 uoo, de m.tertele n,ade”l wór.'T “■»*" «".ullend volledig ter
■j waarbij het budget voor huisvesting volledig worden gecompenseerd. beschikking gesteld op basis van het aantal leerlingen per 01-10-2019,

Een aantal taken worden centraal beheerd en het gaat hierbij onder anderen om de volgende zaken:

m ___I_______ I ....

Personeels- en verzuimbeleid, zoals arbozorg e.d. 
Administratie en beheer

■■5

ip basis van de

Onderwijsachterstandsmiddelen

.......

gelden worden conform de toekenningen besch7b7a7g!7e7a'I77L7re7e7d77rcIirm'*'"‘^'^^ achterstandsscores die door het CBS zijn vastgesteld. Deze

4.2.3 Opbouw personeelsbestand

org,„i,.,ie, Sood po™oeolsb.l,id I, •Ztlo.lZZ3llTpZer"LtrlZZlZMÓT!L‘tt l”"’* "T'" "" ™
workcn d. dlg,„ ootivikkcliog dop, prof.ssionaliseriog, de mogelijkheid tot ,.lfo„»Zm T “cb«P« Baasis stimuleert het personeel te
»ng.vuldmetdedesku„dlgh,ldv,„deb.le,dsmede.rk.rsH.h,,.l„dta,stemml„gplatstZ„:^^^^^^^^^^^

Bi, Strchtmg B.asis werken In 2019 in totaal 286 personeelsleden verdeeld over 195 fte Incl. poolers).

Type aanstelling

Aantal Personen 

Bezetting (wtf)

Totaal

286

195

Fulltime

47

115

Parttime

222

80

7
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Formatieomvang per functiegroep

%

m.

■ D(R

■ OOP 

«OP

Aantal fte per salarisschaal

■ LIO

Lil

■' D schalen
65% « OOP 1-4

OOP 5-11

r

I
I

b^Asis^

Verdeling mannen/vrouwen

Verhouding man/vrouw
250

200

ISO

100

50

Man Vrouw

■ 202S

■ 2019

Deloitte Accountants B.V 
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I 4.2.4 Mobiliteit

1 ==~S~5rS=S£E==rH=r
9 4.2.5 Flexpool

Het aantal poolers bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 was 17 m ^ l

4.2.6 Uitstroomrr:zz:"*—

bi^4sjs^

•; Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden 
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Coördinatoren Passend Onderwijs 
Op De Wissel, Schuili

b^ytsis ^

Ü
i

I

I

4.2.8 Ontwikkeling personeelsbeleid CPO-opleiding zit.
Proces participatiefonds

Ontwikkeling medewerkers

Inzet actieteam

Planning activiteiten voor 2020

• Gewijzigde -“''irvatrH^fri'ra™^^ ^ . Het betreft de volgende onderwerpen

• Actualiseren van het functieboek ' " ^“«^Petenheontwikkeling en kan dit vertalen naar de doelen en visie van de scholen

• Opzetten medewerkerstevredenheidonderzoek 

4.2.9 Werkdrukmiddelen

een

volgende schooljaar

Deloitte Accountants B.V 
/ Voor identificatiedoeleinden 
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i
Bestedingscategorie

Llllt ƒ •" »*

.n geen ,»rs„„.el ™„ w.,d,„ benoamd. I„„,

Materieel: € 4.527 besteed aan aanschaf leermiddelen.

4.2.10 Verzuimcijfers 2019
Het gemiddeld verzuimpercentage van de Stichting over het helejaar 2019 ligt op 7,68%. 

Verzuimanalyse

:
!■

I

Maand

Februari 2019 
Maart 2019
April 2019 
Mei 2019 
Juni 2019 
Juli 2019 
Augustus 2019 
September 2019 

ï Oktober 2019 
November 2019 
December 2019

Geheel 2019

Verzuimpercentage
7,57%
8,57% 01-2019 8,77%
10,18%
9,99%

02-2019 9,54%9,53%
9,12%
7,86%
4,64%

03-2019 6,07%5,68%
6,66%
6,14%
5,91% 04-2019 6,24%

7,68%
Verdeling verzuim onder de functiegroepen

bijdrage in het verzuim van rond de 5%. 

Verdeling van het verzuim in tijd - verzuimduur

™. Db „ d., db,. bijdrage 2020 fora op OOP Ibveren b.idbp .e„

nger dan 1 jaar t/m 2 jaar. In geheel 2019 is 6,64% van het verzuim t/i
m 1 jaar ziek en

Verdeling van het verzuim per leeftijdsgroep

Deloitte Accountants B.V 
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f

ï

?

Verklaring van het verzuim

ÊS====:======^
4.2.11 Actieteam Baasis Vitaal

m, gewrktaangeaonds «aal ^^rtenTeTrtÏJelêTdWakWedren, Oerkrachten en het HRM-t.am acttef tijn Is In 2019

blokken tiin In 20191„ het actieteam uiteewerkt en krifeen een .ervolg in 2020 OTtranteerd. De .erschillende

Vïsfe Waarden

2-«4t*pn>C«

I

■ Gejond & BCSH
■ v<(aril wpfkon
I Boa^is

I ArtotoW
Cwrati*

iwtod

4.2.12 ERD-ZW

en voor

Deloitte Accountants B.V.
7 Voor identificatiedoeleinden. 

Behorend bij controlevAilB 
d.d. 2 september 2020



I 4.2.13 Vertrouwenspersoon

20M ,i,n „ g„„ ™d,»erkers g™ "" vertr«„»e„„g„o„„ l,„hikb,.r .oor ho, po„„„.g, „„ g„,„.

b^4sis^

4.3 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken
4.3.1 Alle scholen op groen

.«,o„C.bo„„„d,rr„.kb„„ro«,.o„o.or202Sg.,„.,,o.rd,Oe_g,„:;ro::“^^^^^^
P.s„„dO„d.r...r,CPO,b.r„rok;„r,r::.r;o“^^^^^^^^^^
e._o„o„dorro.kbo„ro.^^^^^

4.3.2 Professionalisering en boeiend onderwijs

4.3.4 Passend Onderwijs

“:~rzr—
.k.„, .or.„0.oor«».do„ „rdoo ,o.o., „og.,„k go,.gd g,

STd'”'OoT* t‘ “kT“ »">™ behoeve „o de
kelende,„r 2„„ onder Persend Onden^gr. ,„ g„g„ g, «"end,lrllr„* rh'^VeZnl""'''™"' """""

-«bbe:zz:—
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I
„„ ó,0« omcm' IrmtTt r/”’"

hndP.„ „p de „p„, ^ s.p.e„.„«„g„ed„;d.„ diP hr„r„r^ '''“'”
4.3.5 ICT in het onderwijs

software in gebruik genomen passend bij deTeuwrd^TtarïthLerHt^^^

bjjjisis^

ngen verwezen naar het SBO, dat is een 
ensen en materiaien veel

werken in de Cloud.

4.4
4.4.1

Huisvesting & duurzaamheid 
Verder werken aan nieuwe onderwijsgebouwen

4.4.2 Een nieuwe locatie voor De Brinkschool

g.no™„, de S'"-™ aontgr "« «d-erlnkhol voor he, bad„„de™,8, a.ngepe., ep gebrpn

voorbereid. In 2020 zal het IHP bestuurlijk worden vastgesteld. ® dertig jaar voor alle schoolgebouwen in de gemeente. Ambtelijk is dit in

4.4.3 Nieuwbouw ontwikkeling kern Zuidlaren
Medio 2019 is het accommodatiebeleid in ZuidI^.„™~.“rr:-r-"r;r;r‘7-.“------------

4.4.4

! raad van de gemeente Tynaarlo plaatsvindt. De bouw wordt

Regulier onderhoud schoolgebouwen

noo^akelijk onderhoud conform het MJOP uhgevoJrT !oTr wa" S^r^unl^e «h^len Tool del^i’ l''' ^019 is het

worden de werkzaamheden op maat gemaakt. Overall betekent dit voor deze s In da er" inT -^'°°'gebouw dan wel een vernieuwd schoolgebou J n

Deloitte Accountants B V 
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b^Asis^
4.5 IKC-vorming

«orden .erblndingen gelegd en deer waar r^ortjk T'" *™"‘‘“"’«"»«rklng. Op de werkvloer

nrogellikheden nroe, in .„2„ de papieren ranrenwerklng worden .„gere. de .ei.eli.i a.n,enwXTnrblr“^ ™ 't van

Hfst 5. Toekomstige ontwikkelingen

f 5.1 Inleiding

I van de gemeente komen vertraagd binnen waarbij het gaat om grote bedrage^ Daarnaast zorgt nieuwbo r 'iq^iditeitspositie. Beschikkingen en voorschotten
..rd„,skor,ene.e,BI|depl.n„ingr.,dnrgedeg,nr.keninggeHo„denwordl„e.d,d::Zrend::n~r:X^^

J worden opgerleld voor de onMkXtTure™ o ““"a" rna"!”™ ' ™ “ “P>™>»»ren ral binnen de scholen van B.asis een progr.mnra

:rd:“r:r.re:r:nTbr^^^^^^^
de fysiek, en men»,, gezondheid van kinderen he.ge.n één van on,é faken I, (opleiden van kind”! «the" «Tbtge^sr ""

van sobsldie »n het ,l,k en i^é-^TnlT^ »“»l! «•" Taalkies georganiseerd Dl, is mede afhankelijk
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5.2 Continuïteitsparagraaf
5.2.1 Kengetallen

Kengetallen 
Aantal leerlingen 
Bestuur /
Management (fte)
Ondersteunend 
Personeel (fte)
Personeel primair 
proces (fte)

b44sls^

2019
2514
14,96

19,36

154,02

2020
2593
11,79

14,61

148,66

2021
2583
11,56

10,85

143,40

2022
2573
11,56

9,98

143,51

2023
2553
11,56

9,46

142,40

2024
2539
12,00

9,00

141,00

5.2.1

ï

Prestatiebox

m..r ock „n,J - S. »no,. De„ mWden «orden loke.l op de „holen

door het organiseren van centrale scholing, scholing op schoolniveau, het organiseren van ProfessioneTL """ pedagogisch-didactisch handelen wordt geeffectueerd
l.erkr.ch..n doelgerleh. ondersttunen bij be.»« vinden van opteingen bij wa «a =«™™cb,ppe„ .n het inreden van geschoolde coaches die de
u. breid,ng van he, vakonderwijs gymnastiek. Naast bet geven van 2 l.s.en g^n,„Llek »o, ™ gT'gTIT" m' '"«“=•»» *
introdoceren en samen met de leerkrachten het be»egend leren in de lesprogranrma-s integfeert »

Passend onderwijs5.2.2

w^." .orglX“,m,°.Tt'r,:*»ê « CtenTor™ ““ “P -

voor de taalkies" rmXtLtrblpZlrerotriÏeT^^^^^^^^
are gelden. Het aantal kinderen, dat
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4 5.2.3 Liquiditeit
MehO„E B,,*

Situatie kunnen worden genoemd:

b^4sis^

november 2019 noopte ons dat (

!

I on, eE„ „op door to ,oere„ op in.est.rioEop, a|, oon„te„ „or de,e

^ d« 01, eigen middelen ,#0 beMald. "" '"''«»™Ben in Inventari,. schoolpleinen en dooraambeid (zonnepanelen],

* terogvortezingen stop ,e zMen ............... ..... «“P'"- ™t he. Participatiefonds om
. ---•»---™IP-.-oerlng,aa,a,enMe].,.n,ebo„e„,len,„a,,org,ooord,obo„.^

in het .oor,aar .a„ ™,eli)l,e besparingen splB, ,icb toe op he, nleo», schooljaar 2020 2021^
inno^ies. Voonoaarde Is niet alleen een sloltende begroting, oob de bodgetdiscipline zaleen oerCZoel “fdeZr'*

De maatregelen die zijn getroffen om de gewenst, verbetering in de e.ploHatie te berelben, zijn:

^menwerklngsverbanden e 80.000 lager ol, vo^r 202™2"o7o".Ïn'!Ï“r”ge™^^^ ‘«O™*» >■« Po

De continuïteit van Stichting Baasis is voor het komende iaar doo d ^021 en volgende jaren.
zorgen da, vanaf eind 2020 de liqoldIM sBp voor stap beter ‘T '■P™®*"-'' ™«r.gelen ervoor gaan

tgestelde onderhoud en de uitgestelde investeringen. exploitatieverhoudingen. Daarmee zal er weer ruimte ontstaan voor het
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5.3 .Issrverslaggeving
b^4sis^

5.3.1 Exploitatie 2019

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.5 Overige Baten
Totaal Baten

4
4.1
4.2
4.3
4.4
Totaal Lasten

Lasten
Personele Lasten 
Afschrijvingslasten 
Huisvestingslasten 
Overige Lasten

Begroting 2019 €

16.046.221

108.501
158.516

16.313.238

13.842.043
526.052
1.050.790
1.151.430
16.570.315

5 Financiële baten en lasten
5.0 Financiële baten en lasten
Totaal Financiële baten en lasten

Resultaat

Realisatie 2019 €

16.896.065
206.804
230.506

17.333.375

14.496.614
436.197

981.681
1.528.373

17.442.865

Realisatie 2018 €

14.738.252
165.097
277.433

15.180.782

12.162.932
508.761

1.059.058
1.445.004

15.175.755

3.000
3.000

-254.077

-10
-10

-109.500

3.000
3.000

8.027

j ^‘^‘^o'^ntantskostenendekostenvandeMalusvanhetvervangingsfondr^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ' ‘

De grootste verschillen ten opzichte van de begroting (bedragen * € 1.000): 

Rijksbijdmge

dateerde kosten, kosten van advies en juridische ondersteuning.

+849

■age voor de loonbijstelling +597
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»i«d, HM g.., w.,bS OM „O bedrog''.'"Zê* '"• ” ““ *» "« P^rS!!!
-;.i===g~s7c

b^Asis^

1 +160.

erecht en
Pood/e/eftc, OOMO, tofcged BMcol er. de ,«r„ toetao,,, „er»drota,dd./ed scMiBor 2019-2020

- Hijkvergoeding studieverlof die niet was begroot
Samenwerkingsverband, extra middelen

■h34
..Mebiid„gen,e„.„b„ger„„do„reen.,r,beni„ge„.e,,ee„M.,ige„dg,d„g,e„b.,„d.,i„r2018

oXrrH!::r.:r:“:,.7„7:7.rd7S7:rrgr''-'?*'''""'““-^^^^^^P...o.r..M„._e.Mdoord.,.rderg,„„,Mde„oir„orrr,:~^^^^
Overige overheidsbijdragen, subsidies

+98
De» blldregeo ..l,e„ boge, doorde, robddies djn onbrengen, ooele voor coboor .„ roorl.BMpeb, d;,,

Overige baten
+72

Huurbaten

! niet waren begroot en hier staan ook hogere kosten te.‘genover

D. buerbMen m nagenoeg hoger doorda, een aardal ba,er. hoger ,ij„ dan »a. begroo, e„ doorda, ba,en ,„n 

Detacheringen Personeel

+30

gerealiseerd die niet waren begroot. 

+15
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Baten passend Onderwijs
b^^sis^

+JJ
ondU e

Overige niet begrote baten

I He. be,„He„ Ne. „,e. b.d.o.e baten en beeft v».a, be,..bb,„e np een „benbrn,, d. be,.s,in,d,.„a., be, p.ft.Cpade,,
+17

I Personele lasten bnds en daarnaast nog enkele overige kleine baten

-655

f
i

+90
f Afschrijvingen

Ha.,„bb.,„,,.„.„.dn,,e,danbe.o„.dpp.d..n,«.,,e..„,.„de,

Huisvestingslasten voor een deel ook al in 2018 is gerealiseerd
+69

; het effect ongeveer 63K. IncJen h^r“kTning meTwordTgl^oud'In Per saldo Is

schoonmaakkosten Pn ' S “'tsevallen en dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de hogereschoonmaakkosten en energiekosten 

Overige lasten
-377

leermiddelen, kosten controle van de jaarreLning In de' Sta RlirvrSeScrt.tltTurSoSen'"

Financiële baten en lasten
en representatiekosten.

ICT gerelateerde kosten, kosten van

-3

5.3.2 Werkdrukmiddelen

; perleertingi„g,„g«'S'ptrevMrS ‘""»333euro

J verbogen naar 243,11 per leerling. De besteding de middelen «rordt in teamverband per''ob!l°bl"lo.'.r“'“‘"’''‘'''""’>'

: boeverre, da.ookdaadwerkeliik tal pla.wmden b'amanSv!I pNirkrbtsioiNrmC w" TT” "f'""3»31/2022 In
^dlplnde„erkdr„kmlddele„.e.oprkpmen.Deka„s,sd„s:a„..“::e::~^^
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Tn”''"; “ Vr"''™ïïïir r “'t ”"=;,=fr:r==r:iT=r,="=~
Hens de vraag of prijsr:;t?arstn lan' Te^^T

Mas IS ^

Bestedingscateeorie
Besteed bedrag tKalenderiaarlPersoneel Eventuele Toelichting110.986Materieel Inzet van leerkrachten en ondenA/iisa^^ictonton13.901Professionalisering Aanschaf laptops voor de administratieOverig

5.3.3 Meerjarenbegroting 2019

* nfe„„e CAO incl^ef de e.nX''to ”b?„r„-1»™“ Z« ""'“h"' “• * '-‘“«««'S «n
Uitgangspunt de vastgestelde begroting 2020. tgestelde resultaat is rekening gehouden met een Indexering van ongeveer 3,2% met als

Staat van Baten en 
Lasten

Baten
Rijksbijdrage
Overige
overheidsbijdragen en 
subsidies 
Overige baten 
Totaal Baten

Lasten
Personeelslasten 
Afschrijvingen 
Huisvestingslasten 
Overige lasten 
Totaal Lasten

Financiële Baten en 
Lasten

2019

€16.896.065
€206.804

€230.506
€17.333.375

€14.496.614
€436.197
€981.681
€1.528.373
€17.442.865

€10

- €109.500

2020

€16.712.657
€127.322

€185.528
€17.025.507

€14.762.550
€500.415
€1.096.709
€1.178.809
€17.538.483

€3.000

-€509.976
Exploitatieresultaat

2021

€16.724.402
€104.495

€148.582
€16.977.479

€14.014.469
€523.511
€1.106.617
€1.160.800
€16.805.397

0.000

€175.082

2022

€16.845.431
€104.495

€148.582
€17.098.508

€14.060.091
€530.622
€1.089.498
€1.161.201
€16.841.412

0.000

€260.096

2023

€16.826.777
€104.495

€148.582
€17.079.854

€14.107.003
€492.055
€1.097.710
€1.151.150
€16.847.918

0.000

€234.936

2024

€16.846.323
€104.495

€148.582
€17.099.400

€14.135.312

€468.355
€1.094.583
€1.120.396
€16.818.646

€3.000

€283.754

7
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Masis^

te z,en ,e de zt,g,„g de M.tedel, v»e Activa (zie hi.™o„, de o„de,staande bal.nsp™7o7 ■'‘'^"l“e-l»>«en de komend, jaren zullen stijgen en dit is ook terug

Activa

5.3.4 Balansprognose en kasstroomprognose 
Balansprognose

materiele vaste 
activa
financiële vaste 
activa
Totaal vaste 
activa

vorderingen 
liquide middelen 
Totaal vlottende 
activa

Passiva

Totaal Activa

algemene
reserve
bestemmingsres 
erve publiek 
bestemmingsres 
erve privaat 
Totaal eigen 
vermogen

2019
€3.304.927

€3.304.927

€1.262.340
€917.813
€2.180.153

€5.485.080

€2.114.716

€638.695

€2.753.411

voorzieningen €956.838

2020
€2.999.162

€2.999.162

€1.142.160
€762,338
€1.904.498

€4.903.660

€2.144.736

€128.699

€2.243.435

€960.850

2021
€3.256.651

€3.256.651

€1.073.198
€440.338
€1.513.536

€5.770.187

€2,289.818

€128.699

€2.418.517

€719.484

2022
€3.519.741

€3.519.741

€1.247.362

€320.502
€1.567.864

€5.087.605

€2.549.915

€128.699

€2.678.614

€776.293

2023
€3.150.484

€3.150.484

€1.247.434
€757.344
€2.004.778

€5.155.262

€2.784.852

€128.699

€2.913.551

€610.494

2024
€2.859.158

€2.859.158

€1.246.744
€1.477.841
€2.724.585

€5.583.743

€3.068.606

€128.699

€3.197.305

€762.870
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i

langlopende
schulden
kortlopende
schulden

Totaal Passiva

KASSTROOM
Kasstroom uit Kasstroom uit
operationele bedrijfsoperaties
activiteiten

- Resultaat voor 
financiële baten 
en lasten
- Aanpassingen 
voor
- - afschrijvingen
- - mutaties 
voorzieningen
- - overige 
mutaties EV
- Veranderingen 
in viottende 
middelen
- - vorderingen
- - kortlopende 
schulden 
Ontvangen 
interest
Betaalde interest 
Buitengewoon 
resultaat 
Totaal
Kasstroom uit
operationele
activiteiten

Kasstroom uit (Des)investering 
investeringsactiv en immateriële 

vaste activa

2019

€436.197
-€137.341

-€1.129.070
-€34.134

-€10

-€1.284.292

5

2020

-€109.490 -€512.976

€500.415
€4.012

€500

€120.180
-€75.456

€2.500

€39.175

2021

€172.082

€523.511

-€241.366

€500

-€68.962
-€67.189

€2.500

€459.000

2022

€257.097

€530.622

€56.809

€500

-€174.164
€512

€2.500

€673.876

2023

€231.937

€492.055 
- €165.799

€500

-€72 
- €1.481

€2.500

€559.640

b^Asis^

„.e32.:SS „.«1.317 „.„3.538

€5.485.080 „.503.66O £4.770.187 „.087.505 „.155.152 „.583.743

2024

€280.754

€468.355
€152.376

€500

€690 
- €7.649

€2.500

€897.526
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•r

C

(Des)investering 
en materiële 
vaste activa 
(Des)investering 
en financiële 
vaste activa 
Totaal
Kasstroom uit
investeringsactiv
iteiten

Kasstroom uit Mutatie
financieringsacti langlopende 
viteiten schulden

Totaal
Kasstroom uit
financieringsacti
viteiten

b4j\s\^
-1.729.710 - €194.650 -€781.000 -€793.712 -€122.798 -€177.029

-1.729.710 -€194.650 - €781.000 - €793.712 -€122.798 -€177.029

Mutatie liquide 
middelen

Beginstand 
liquide middelen 
Mutaties liquide 
middelen 
Eindstand 
liquide middelen

1.363.230

-445.417

917.813

€917.813

-€155.475

€762.338

€762.338

-€322.000

€440.338

€440.338

-€119.836

€320.502

€320.502

€436.842

€757.344

€757.344

€720.497

€1.477.841

op,i.«e .a„ *
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i

Financiële Kengetallen

Solvabiliteit (exd. 
voorzieningen) 
Solvabiliteit 2 (incl. 
voorzieningen) 
Liquiditeit: Current 
Ratio
Liquiditeit: Cash Ratio 
Rentabiliteit 
Weerstandsvermogen 
Ministerie
Weerstandsvermogen 
Ministerie exclusief 
privaat vermogen 
Weerstandsvermogen 
exclusief de Materiele 
Vaste Activa

2019

50,20%

67,64%

1,23

0,52
-0,63%
16,30%

16,30%

-3,26%

2020

45,75%

65,34%

1,12

0,45
-3,00%
13,42%

13,42%

-4,52%

2021

50,70%

65,78%

0,96

0,27
1,03%

14,46%

14,46%

-5,01%

2022

52,65%

67,91%

0,96

0,20
1,52%

15,90%

15,90%

-4,99%

2023

56,52%

68,36%

1,23

0,46
1,38%

17,31%

17,31%

-1,41%

2024

57,26%

70,92%

1,68

0,91
1,66%

18,98%

18,98%

2,01%

In d, menr,.renbegroting 2020-2024 "'«^rn^nTr! dtteTrrng "oodt.keliil. .oor o.e. de Inventeró en ICT, Dere Investeringen «Sn

.oor„„,ng..„«.0.S22.O0bes,s..n.,n.oiie„d.„.e.regeien,e.ertditC0ej2:~^^

l»tekentd.tBae,is geenettLe™"e™rmt7te“l\«rrc“t'trk'nlTv“erHlrdTn“r"™''tr""‘''
«orden n,etee„„os„ie,ek„io,t.tleresd,,..t.Oit ken „orde„b..erksteii,gd;oor de 

Oenl.d«bon».oorScboiii„gso.rdt.id,tl™2022st.de„endeseboienO.Scb„tboek,nO.ZeidWe.ters.e.nindep,.„ni„g.odr„edio2022.

tel gering tijn. Hier tel naar alternatie™ '««" "i'"'''" «» “kan die Baasis zelf moet financieren bij de nieuwbouw
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