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l. Bestuursverslag en verslag Raad van Toezicht

1.1 Bestuursverslag

In dit jaarverslag presenteert de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) de resultaten uan
het jaar 2019. In oktober 2019 maakte de Inspectie van het Onderwijs een start met het vierjaarlijkse
onderzoek op de OSZG. Een mooi moment om te kijken hoe de stichting er voor staat. Waar in 2016
jaar de financiën nog een aandachtspunt waren, constateerde de Inspectie nu dat de OSZG op finan-
deel gebied kerngezond is. Ook de inzet die er de afgelopen jaren is gepleegd in de governance om
de verschuiving van een groep van zes rectoren naar één bestuur van zes scholen vorm en inhoud te
geven werd erkend en gewaardeerd.

Op het gebied van de kwaliteitszorg heeft het bestuur de afgelopen jaren instrumenten ontwikkeld
om op een cyclische manier zicht te krijgen op de onderwijsresultaten en de tevredenheid van ou-
ders en leerlingen. Ook bij de totstandkoming van nieuwe schoolplannen is de bestuurlijke inbreng
geborgd. De aansporing van de Inspectie om meer te sturen op het daadwerkelijk uitvoeren van ver-
beteracties naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een belangrijke volgende stap in de kwa-
liteitszorg van de OSZG.

We zijn blij dat de Inspectie tijdens haar schoolbezoeken een professionele schoolcultuur aantrof
met veel enthousiaste docenten die bezig zijn met de ontwikkeling van onderwijs en zich daarbij ge-
steund voelen door de schoolleiding. Dat biedt een uitstekende basis om te blijven werken aan de
verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Dat doen we ook door te blijven investeren in onze
schoolgebouwen. In 2019 werden de nieuwe gymzalen op het Vossius Gymnasium opgeleverd en
werd fase l van de grote verbouwing afgerond. Als in 2020 de verbouwing volledig voltooid is zijn
ook de faciliteiten op het gebied van ICT sterk verbeterd en heeft de school een prachtige nieuwe
serre op de binnenplaats in gebruik genomen. Op het Felisenum is het vak Techniek in de onder-
bouw is in het afgelopen jaar ingrijpend gemoderniseerd. Onder de nieuwe noemer: Science & Engi-
neering werken leerlingen samen aan technische problemen en gebruiken daarbij moderne tech-
nieken als 3D-printen, lasersnijden en programmeren. Het maakonderwijs sluit aan bij 21th century
skills. Om dit onderwijs goed aan te bieden is modernisering van het technieklokaal noodzakelijk. Te-
vens heeft de school aanpassingen gedaan in de trajectruime om betere ondersteuning te kunnen
bieden in het kader van passend onderwijs.

In deze jaarrekening wordt het financiële resultaat gepresenteerd en toegelicht, eerst van de stich-
ting als geheel en daarna van elk van de zes aangesloten scholen. Daarnaast geeft het verslag inzicht
in de inhoud en kwaliteit van het onderwijs op de scholen, het door hen gevoerde personeelsbeleid
en hun relaties met de maatschappelijke omgeving. De structuur van de OSZG is in overeenstemming
met de wettelijke eisen van scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Als lid van de VO-raad houdt
de OSZG zich tevens aan de Code Goed Onderwijsbestuur voor het Voortgezet Onderwijs.

De OSZG heefteen bestuur bestaande uit de rectoren van de aangesloten scholen. Het Stedelijk
Gymnasium Haarlem werd in de eerste helft van 2019 in het bestuur vertegenwoordigd door waar-
nemend rector Hein Bierman. Per l augustus 2019 werd Jan Henk van der Werff aangesteld als
nieuwe rector van het SGH. Het bestuur kent een portefeuilleverdeling, die tweejaarlijks wordt be-
oordeeld. Deze portefeuilles zijn Financiën, Onderwijs en Kwaliteit, Personeelszaken en Bestuursbu-
reau/Facilitaire zaken. Ook het voorzitterschap rouleert tweejaarlijks. Tot oktober 2019 vervulde
Etha Schoemaker-Konings, rector van het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch, deze functie.
Daarna deed ondergetekende, rector van het Barlaeus Gymnasium, dat.

De Raad van Toezicht stond in 2019 tot 15 november onder voorzitterschap van Jindra Divis, daarna
van Erwin van Geenen. Dit toezichtorgaan bestaat verder uit nog vijf personen, die allen volgens een
portefeuilleverdeling zitting hebben in één van de volgende commissies: Auditcommissie, Commissie

BV 4 ter idi

VAN REE

ifi tie

c UNTANTS



Remuneratie en Commissie Onderwijs en Kwaliteit. Per l januari 2019 werd een ontstane vacature in
de Raad van Toezicht ingevuld door Herman van der Meer,

De OSZG heeft het kalenderjaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 1.013.349. Bij het
opstellen van de begroting werd nog rekening gehouden met een klein negatief resultaat van €
20.260,-. De belangrijkste verklaring van het financiële verschil met de begroting 2019 zijn de extra
middelen die aan het einde van het jaar beschikbaar kwamen door het convenant tussen de lande-
lijke overheid en een brede coalitie van onderwijspartijen. Daarnaast viel op twee scholen een aan-
zienlijk deel van een voorziening voor langdurig zieken vrij. Bij elkaar verklaren deze twee posten
meer dan € 950.000 van het positieve resultaat. Ook de bijdrage van het Rijk voor personele kosten
was in 2019 weer hoger dan verwacht (definitieve toezeggingen werden laat gedaan); de stijging van
de overheidsbijdragen heeft onder andere te maken met cao-ontwikkelingen en ontwikkelingen in
de pensioensfeer. Ook de beschikkingen vergoeding functiemix (incl. randstadtoelage) en gelden
voor de prestatiebox werden laat vastgesteld. Voldoende compensatie voor materiële prijsstijgingen
en voor gestegen onderhoudskosten van de gebouwen blijven nog steeds achterwege.

In enkele regio's is de demografische ontwikkeling een zorg voor de (nabije) toekomst. Ook in 2019
overtroffen de aanmeldingen bij de betreffende scholen de sombere demografische prognoses. De
extra investering die op het Felisenum werd gedaan in werving en PR betaalde zich dubbel en dwars
uit in stijgende aanmeldingen.

Het positieve resultaat over 2019 betekent dat het eigen vermogen van de OSZG stijgt. De balanspo-
sitie van de OSZG blijft daarmee onverminderd goed. De omvang van de algemene reserves en liqui-
diteit deed het bestuur van de OSZG al eerder besluiten beleidsrijk te begroten. Vanaf 2020 wordt nu
ook begroot met een volledige compensatie van verwachte loonstijgingen.

De OSZG houdt in de begroting 2020 rekening met een bescheiden positief resultaat van € 61.570.
Ook in de meerjarenramingen 2021-2023 zien we bij enkele van de aangesloten scholen negatieve
resultaten. Op basis van de jaarrekening 2019 en de tussentijdse 7-maandsrapportage van 2020 zut-
len bijstellingen gedaan worden in de begroting 2021 en de volgende meerjarenramingen.

De OSZG werkt met regelmatige tussentijdse rapportages, een meerjarenraming, risico-analyse, als-
mede - bij het opstellen van de jaarlijkse begrotingen - gedetailleerde prognoses van met name de
personeelslasten. Voor het opstellen van de begroting worden afspraken hierover opgenomen in de
kaderbrief.

Het onderwijs aan en de begeleiding van de leerlingen op de OSZG-scholen is onverminderd van
hoog niveau. Dat is te danken aan de enorme inzet van de OSZG-medewerkers op de aangesloten
gymnasia en op het bestuursbureau. Wij danken hen daarvoor van harte! Bestuur en Raad van Toe-
zicht rekenen ook graag op hun steun bij het streven de kwaliteit van onderwijs en begeleiding nog
verder te verhogen en daarbij een helder systeem van kwaliteitszorg te hanteren.

Alwin Hietbrink, voorzitter bestuur
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1.2 Verslag Raad van Toezicht

a. Verantwoording wettelijke taken

Goedkeuring begratinR, iaarrekening, bestuursverslag en strategisch meerjarenplan

De Raad van Toezicht heeft het jaarverslag van 2018, inclusief de jaarrekening, formeel goedge-
keurd. De Raad heeft de vier- en zevenmaands exploitatierapportages van 2019 besproken, inclusief
de bijgestelde risico-anaiyse. Over het gehele jaar heeft de OSZG een resultaat behaald van ongeveer
€ 1.013.300. Dit is een forse verbetering ten opzichte van het begrotingstekort van € 20.000. Het re-
sultaat wordt voor het overgrote gedeelte (ruim € 700.000) verklaard door de aanvullende bekosti-
ging die in december 2019 is ontvangen voor het schooljaar 2020-2021. Deze extra middelen zijn
toegekend op grond van het Onderwijsakkoord. Daarnaast heeft de OSZG in de loop van het boek-
jaar 2019 extra middelen ontvangen als compensatie voor hogere personele lasten. Ook deze extra
middelen konden niet worden begroot. Ten slotte hebben mutaties in voorzieningen bijgedragen aan
het goede financiële resultaat. Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de stich-
ting. De aanvullende bekostiging van € 700.000 wordt als bestemmingsreserve voor 2020 en 2021
aangemerkt.

De Raad heeft de kaderstellingsbriefvoor 2020 besproken en, mede op basis daarvan, de exploitatie-
begroting 2020 goedgekeurd. Ook heeft de Raad de meerjarenbegroting 2020-2023 van de organisa-
tie besproken met het bestuur. Daarnaast is gesproken over het reguliere adviesrapport vanuit de
accountant, waarmee de OSZG mede invulling geeft aan het continu verbeteren van de administra-
tieve organisatie en interne beheersing van de organisatie. De Raad van Toezicht is tevreden over de
wijze waarop het bestuur de voorgestelde maatregelen heeft opgepakt.

Naleving wettelijke voorschriften en omgane met de Code Goed Bestuur
In 2019 heeft de Raad van Toezicht diverse regelingen en reglementen goedgekeurd die het bestuur
heeft geactualiseerd op basis van nieuwe wet- en regelgeving en/of externe adviezen. Op financieel
gebied gaat het om het Financieel Statuut, het handboek AO-IB en het aanbestedingsreglement van
de stichting. Daarnaast heeft de Raad goedkeuring verleend aan een stichtingsbrede Integriteitscode
en een geactualiseerde Meldcode Kindermishandelingen Huiselijk Geweld.

Rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatifie besteding van middelen
Op basis van het eigen, intern toezicht en aangevuld met externe rapportages (zoals de controlever-
klaring van de accountant), oordeelt de Raad van Toezicht dat het bestuur op een rechtmatige wijze
zijn middelen heeft verwon/en en deze op een doelmatige wijze heeft besteed.

Evaluatie van het uitvoerend bestuur

Ten aanzien van de kwaliteit van onderwijs heeft de Raad de vigerende schoolplannen, de (reguliere)
inspectierapporten, de examenresultaten alsmede het klachtenregistervan de OSZG besproken. Op
basis van deze informatie is de Raad van oordeel dat de basiskwaliteit van onderwijs binnen de
OSZG-gymnasia goed is. Over het algemeen scoren de scholen binnen de OSZG boven de norm van
de indicatoren die de Onderwijsinspectie hanteert. De Raad blijft enkele indicatoren met extra aan-
dacht volgen.
De Raad heeft met het bestuur gesproken over de professionalisering van docenten, als onderdeel
van het strategisch plan van de stichting. Docenten worden hiermee in staat gesteld hun vakbe-
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kwaamheid te onderhouden en nieuwe kennis op te doen die aansluit op de ambities van de strate-
gie. Daarnaast heeft de Raad kennisgenomen van het beleid van het bestuur om docenten de moge-
lijkheid te bieden om op basis van uitwisseling voor een periode van één schooljaar op een andere
school binnen de OSZG te werken. Hiermee wordt onderlinge mobiliteit en kennisdeling bevorderd.
Het mobiliteitsbeleid is nieuw voor de stichting en bleek in 2019 -ondanks aanmeldingen van ver-
schillende docenten- nog niet te leiden tot een uitwisseling tussen de scholen. Desalniettemin juicht
de Raad continuering van het beleid toe.

De Raad van Toezicht heeft met het bestuur gesproken over de voortgang van de verbouwing van
het Vossius Gymnasium. In september 2019 is de eerste fase van de verbouwing (verdiepte gymzalen
en de ruwbouw van de serre) succesvol en binnen budget afgerond. De Raad heeft goedkeuring ge-
geven voor de 2e fase van de verbouwing, die conform de planning in maart 2020 gereed zal zijn. De
2e fase behelst o.a. de afbouw van de serre, de verbouwing van een aantal lokalen en de vernieuwing
van technische installaties. De 2e fase is begroot op een bedrag van 3 mio en wordt, evenals de le
fase, door een externe partij uitgevoerd op basis van risicodragend projectmanagement.
De Raad heeft ook goedkeuring verleend aan een modernisering van het technieklokaal van het
Gymnasium Felisenum. De verbouwing draagt bij aan de technische profilering en verankering van
de school in de Techpoort-regio.

Andere schoolspecifieke onderwerpen die de Raad heeft besproken betreffen het Inspectie-onder-
zoek bij het Vossius Gymnasium en de uitvoering van de plannen om de dalende trend van leerling-
aantallen om te buigen bij de gymnasia Felisenum en Bernrode. De Raad is verheugd dat, ondanks de
dalende demografische trend, beide scholen in staat zijn geweest om een groter aantal leerlingen in
2019 te verwelkomen.

Optreden als werkRevervan het uitvoerend bestuur
De procedure die de Raad in 2018 was gestart voor de rector-bestuurder van het Stedelijk Gymna-
slum Haarlem, is in maart 2019 afgerond met de benoeming van heer Van der Werff.
In 2019 zijn met alle rectoren-bestuurders functioneringsgesprekken gevoerd door de Remuneratie-
commissie. Hiervan is een verslag gemaakt dat, na ondertekening, in het personeelsdossier is opge-
nomen.

Keuze accountant

Voor de controle van de jaarrekening 2019 heeft de Raad van Toezicht voor de vijfde, en daarmee in
principe de laatste keer, gekozen voor Van Ree Accountants.

b. Verantwoording op grond van de Code Goed Bestuur

Inrichting, werkwijze
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het (bestuurlijk) functioneren van de organisatie, fungeert
als klankbord voor de bestuurder en oefent een aantal bevoegdheden uit zoals vastgelegd in de sta-
tuten en het bestuursreglement van de OSZG, De Raad van Toezicht is gehouden aan de Code Goed
Bestuur en de gedragsregels zoals deze zijn opgenomen in het Reglement voor de Raad van Toezicht
van de OSZG.
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In 2019 heeft de Raad van Toezicht viermaal vergaderd, deels in aanwezigheid van het bestuur. Bin-
nen de Raad van Toezicht wordt gewerkt met drie commissies. De commissie Onderwijs & Kwaliteit
adviseert de Raad van Toezicht inzake de onderwijskwaliteit binnen de scholen van de stichting.
Twee leden van de Raad hebben zitting in de commissie. In 2019 heeft de commissie viermaal verga-
derd met de portefeuillehouders binnen het bestuur.
De Auditcommissie adviseert de Raad inzake de beheersing (incl. risicomanagement), de administra-
tieve organisatie en de compliance van de stichting. De commissie, die bestaat uit twee leden van de
Raad van Toezicht, heeft in 2019 viermaal vergaderd met een financiële delegatie van het bestuur.
De Remuneratiecommissie adviseert de Raad met betrekking tot de benoemingen van RvT-ieden en
vervult de werkgeversrol richting de rectoren-bestuurders. De voorzitter en een lid van de Raad heb-
ben zitting in de Remuneratiecommissie. Het lid van de Raad is voorzitter van de Remuneratiecom-
missie.

Vanuit de notie van horizontale verantwoording vergadert de Raad van Toezicht in het kader van de
Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) éénmaal met de GMR, In 2019 heeft deze vergadering
plaatsgevonden. Daarnaast hebben de Raad en de GMR een informele bijeenkomst bijgewoond over
het thema 'Curriculum.nu'.

Samenstelling
In 2019 bestond de Raad van Toezicht uit:

De heer drs. J. Divis, voorzitter (tot 15 november 2019);
De heer dr. E.W. van Geenen, voorzitter (vanaf 15 november 2019);
De heer dr. D.C. Zijderveld, M PA, plv. voorzitter
De heer drs. G.M. van Wijk, lid
Mevrouw dr. K.S. Ali, lid
De heer mr. H.T. van der Meer, lid

Volgens het rooster van aftreden is de heer Divis per 15 november 2019 afgetreden als voorzitter
van de Raad van Toezicht. Conform de Regeling voor Bestuur en Toezicht was hij niet meer herbe-
noembaar. Op basis van dezelfde regeling heeft de Raad een adviescommissie ingesteld voor de op-
volging van de functie van voorzitter en de heer Van Geenen per 15 november benoemd.
Conform de Regeling voor Bestuur en Toezicht is de Raad in oktober 2019 gestart met de selectiepro-
cedure voor de opvolging van de heer Divis. in 2020 zal de procedure worden afgerond.

Nevenfuncties
De nevenfuncties van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in 1.3 van
dit jaarverslag.

Verfipeding

De vergoedingen die de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht in 2019 hebben ontvangen,
zijn opgenomen in paragraaf 6.7 van dit jaarverslag.

Sityai[es_met (pQtentieelJ tegenstriidiR belang

In 2019 heeft de Raad van Toezicht niet voor situaties geplaatst gestaan waarbij er sprake was van
een (potentieel) tegenstrijdig belang.

^)
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Proces rondom de accountantscontrole

De jaarlijkse accountantscontrole over 2019 heeft aangevangen met het vaststellen van het controle-
proces door de Auditcommissie van de Raad van Toezicht. Het controleteam van het accountants-
kantoor heeft op locatie van het bestuurskantoor controles en steekproeven uitgevoerd. Aangele-
verde databestanden zijn ook op afstand gecontroleerd. In aanwezigheid van de accountant zijn de
bevindingen besproken in de Auditcommissie. Tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht
heeft de accountant een toelichting op zijn controleverklaring gegeven.

EyalL[atie Raad van Toezicht

De evaluatie van het eigen functioneren over 2019 heeft de Raad van Toezicht gepland voor juni
2020, De Raad zal daarvoor de "werkagenda voor kwaliteit en professionalisering van het intern toe-
zicht in het voortgezet onderwijs 2020-2021" hanteren zoals opgesteld door de VTOI-NVTK, de VO-
raad, de Onderwijsbestuurdersvereniging, het ministerie OCW en de Inspectie van het Onderwijs.

Dr. E.W.van Geenen

Voorzitter Raad van Toezicht

1.3 Nevenfuncties Voorzitter en leden Raad van Toezicht

De hoofd- en nevenfuncties van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht zijn:

K.S. Ali (benoemd 1-9-2016, aftredend 1-9-2020 (herbenoembaar))

Hoofdfunctie: Directeur Fundraising Technische Universiteit Eindhoven
Nevenfuncties:

Lid Raad van Toezicht Stichting Swalm en Roer: lid remuneratiecommissie
Voorzitter Kamer Onderwijs Hogeschool Zuyd: compliance vraagstukken
Lid Raad van Toezicht PlatOO; lid auditcommissie

E.W. van Geenen (benoemd 1-9-2014, aftredend 1-9-2022 (niet herbenoembaar)

Hoofdfunctie tot 1-8-2019: UMC Utrecht Manager Bedrijfsvoering

Hoofdfunctie vanaf 1-8-2019: Lid College van Bestuur HAS Hogeschool

Nevenfunctie, samenhangend met de hoofdfunctie:
Bestuurslid stichting HAS Kennistransfer
Nevenfunctie, niet samenhangend met de hoofdfunctie:
lid van de Raad van Toezicht van Medèz (onbezoldigd)

G.M. van Wijk {benoemd 1-9-2014, aftredend 1-9-2022 (niet herbenoembaar))

Nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Dorpswerkplaats Ermelo (onbezoldigd)
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D.C. Zijderveld (benoemd 1-9-2016, aftredend 1-9-2020 (herbenoembaar))
Hoofdfunctie:
Lid College van Bestuur Avans Hogeschool (vice-voorzitter)

Nevenfuncties, samenhangend met de hoofdfunctie:
lid van het stichtingsbestuur Agrifood Capital

• lid van het bestuur van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys
• penningmeester van het bestuur van de Stichting SPARK Campus
• lid van de Supervisory Board Biobased Delta

lid van bestuur Stichting Brabant Startup Alliance
lid bestuur Stichting Grow Campus

Nevenfuncties, niet-samenhangend met de hoofdfunctie:
voor2itter Raad van Toezicht Instituut Verbeeten
lid van SURF ledenraad

lid Commissie Bevorderen van verantwoorde Onderzoekspraktijken ZonMW

H.T. van der Meer (benoemd 1-1-2019, aftredend 1-1-2023 (herbenoembaar))

Hoofdfunctie:

President Gerechtshof Amsterdam
Waarnemend President Rechtbank Noord-Nederland
Nevenfuncties, samenhangend met de hoofdfunctie:

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht
Plaatsvervangend voorzitter College van beroep voor de examens Vrije Universiteit
Gastdocent arbeids(proces)recht diverse onderwijsinstellingen
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2. Algemene Informatie

2.1 Kernactiviteiten

Het bestuur van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) is het bevoegd gezag van zes
zelfstandige gymnasia: het Barlaeus Gymnasium en het Vossius Gymnasium in Amsterdam, het Ste-
delijk Gymnasium Haarlem, het Gymnasium Felisenum in Velsen, het Stedelijk Gymnasium 's-Herto-
genbosch en het Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther. De scholen verzorgen gymnasiaal onder-
wijs aan ongeveer 4.600 leerlingen.

2.2 Missie

De OSZG wil een omgeving scheppen, waarin zelfstandige gymnasia gedijen en waarin gymnasiaal
onderwijs zich verder kan ontwikkelen. Daarbij past ook de belangenbehartiging van dit schooltype
op diverse maatschappelijke niveaus.
De OSZG staat in principe open voor aansluiting van zelfstandige gymnasia in Nederland.

2.3 Visie en juridische structuur incl. Code voor Goed Bestuur, openbaar onderwijs

De OSZG biedt hoogwaardig gymnasiaal onderwijs op de aangesloten zelfstandige gymnasia. Daar-
mee levert de OSZG een belangrijke bijdrage aan de kennismaatschappij in Nederland. De gymnasia
willen een leeromgeving bieden, waarin leerlingen zich cognitief, cultureel en sociaal maximaal kun-
nen ontplooien. Zij nodigen de leerling uit tot leren, onderzoeken, ontdekken, vragen stellen en me-
ningsvorming over mens en maatschappij, natuur en cultuur, lichaam en geest, verleden en toe-
komst.

De zelfstandige gymnasia zijn kleinschalige scholen met een veilig schoolklimaat. Ze floreren in een
structuur, waarin het bestuur ruimte geeft en er een adequate doch in omvang beperkte centrale
ondersteuning is. De scholen hebben dan ook een grote mate van autonomie. De scholen maken
overigens volop gebruik van elkaars kennis en kunde, waarbij" het een meerwaarde is dat de scholen
een vergelijkbare structuur en onderwijscultuur kennen.
De vernieuwde Code Goed Onderwijsbestuur voor het Voortgezet Onderwijs is in 2018 volledig gei'm-
plementeerd. Verantwoording wordt afgelegd aan OCW middels de Jaarverslaglegging. Ook aan de
diverse gemeenten worden Jaarverslag (en begrotingen) ter beschikking gesteld; indien gewenst ver-
schaft het bestuur ook toelichting aan een gemeenteraad. Ouders en leerlingen krijgen informatie
door middel van de lokale medezeggenschapsinstanties, via de site van de school en/of de school-
gids, het schoolplan en de informatie op Vensters.

Openbaar onderwijs
Vijf van de zes scholen bieden openbaar onderwijs. Alleen Gymnasium Bernrode heeft een katho-
lieke signatuur. Daarom is de OSZG voor de wet een stichting voor bijzonder onderwijs. De scholen
zijn algemeen toegankelijk, zonder onderscheid van godsdienst, levensbeschouwing of lichamelijke
beperking. Leerlingen worden vertrouwd gemaakt met de waarden en normen die gelden in onze
samenleving.
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2.4 Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur

In maart 2015 is de huidige bestuursstructuur conform de nieuwe statuten van kracht geworden.
De toezichthoudende rol werd in 2019 uitgevoerd door de Raad van Toezicht, bestaande uit 6 perso-
nen. In deze samenstelling voldoet de stichting aan de wettelijke eisen van goed bestuur voor het
Voortgezet Onderwijs.
Het bestuur heeft in 2019 9 keer met elkaar vergaderd en daarnaast in april bestuursdagen gehad,
waarin inhoudelijke onderwerpen en de jaarlijkse evaluatie aan de orde kwamen.
Tijdens de reguliere bestuursvergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde
gekomen:

Diverse financiële rapportages
Het bespreken en goedkeuren van de begroting 2020 (incl. meerjarenverwachting 2021-2023}
Het bespreken en vaststellen van de jaarrekening 2018
Diverse investeringen, mede inzake diverse aangevangen en geplande verbouwingen
Een aantal klachten en bezwaren
Klachtenregeling
Inspectiebezoeken en -verslagen
Reglement schorsen en verwijderen
GMR-reglement
Faciliteitenregeling GMR-bezwarencommissie
Financieel statuut + Handboek AO-IB

Regelingen HRM-PZ (scholingsbeleid-bindingstoelage)
CAO V.O. lestaakreductie en ontwikkeltijd
Werving lid Raad van Toezicht + rector/bestuurder Stedelijk Gymnasium Haarlem
Kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling
Onderwijsresultaten + tevredenheidsonderzoeken
Werkkostenregeling
Uitwisseling docenten
Medezeggenschapsstatuut
Standpunt stakingen
Rapportage AVG
Werkkostenregeling
Digitalisering

Samenstelling
Het bestuur bestond uit de volgende leden:

Mevrouw E. Schoemaker (rector Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch),
voorzitter tot l oktober 2019

De heer J.H. van der Werff (rector Stedelijk Gymnasium Haarlem), vanaf l augustus
De heer J. van Muilekom (rector Vossjus Gymnasium)
De heer H. Relou (rector Gymnasium Bernrode)
De heer M. Kemper (rector Gymnasium Felisenum)
De heer A. Hietbrink (rector Barlaeus Gymnasium),
voorzitter m.i.v. l oktober 2019
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De rectorfunctie van Stedelijk Gymnasium Haarlem was de eerste 7 maanden van 2019 vacant. De
functie werd waargenomen door de conrector die geen bestuursfunctie vervulde.

De volgende 4 leden van het bestuur hadden in 2019 onderstaande nevenfuncties. De overige 2 be-
stuursleden niet:

A. Hietbrink (voorzitter vanaf 1-10-2019) rector Barlaeus Gymnasium)
Fractievoorzitter GroenLinks Noord-Holland (bezoldigd, tot 27 maart 2019)
Lid Adviesraad VU (onbezoldigd)
Lid bestuur Stichting het Zelfstandige Gymnasium (onbezoldigd)
Lid Raad van Toezicht Karavaan (onbezoldigd)

J. W.H. van Muilekom rector Vossius Gymnasium
Raad van Toezicht Muziekschool Amsterdam

J.G.T.M. Relou rector Gymnasium Bernrode
Voorzitter van het bestuur Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelmina (Helmond)

M. Kemper rector Gymnasium Felisenum
Lid van de Raad van Toezicht Surplus Basisscholen

Het bestuur bespreekt jaarlijks de portefeuilleverdeling en legt deze opnieuw vast. Een roulatie-
schema is daarbij van toepassing. Verder is aandacht geweest voor het toezichtkader in relatie tot
schoolplannen en de commissie Onderwijs en Kwaliteit. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het
eigen functioneren onder leiding van een extern deskundige. Tijdens de evaluatie wordt uitgebreid
aandacht besteed aan elkaars rollen en de rol van de bestuurder en de rectorfunctie.

Alle reglementen en het jaarverslag worden op de website van de OSZG gepubliceerd conform de
lidmaatschapseisen Code goed bestuur VO-raad, alsmede het overzicht van de nevenfuncties van de
bestuursleden. Er is geen sprake van tegenstrijdige belangen.
Er vindt een horizontale dialoog plaats met de GMR. Op alle scholen zelf hebben we een goed functi-
onerende MR, waarmee overleg wordt gevoerd over schoolplan, formatie en begroting. Ook kennen
wij actieve ouderbesturen en leerlingenraden.

2.5 Bestuursbureau, Staf en Allocatie van middelen

Het bestuursbureau van de OSZG regelt de centrale administratie en financiën en verzorgt de rege-
ling ouderbijdrage voor de scholen. De uitvoering en ondersteuning voor de boekenfondsen is het
afgelopen schooljaar beëindigd. De logistieke afhandeling is nu volledig voor verantwoordelijkheid
voor de individuele scholen. Het contract met het 4e Gymnasium is beëindigd per 31 december 2018.
De laatste afwikkelingen hebben medio 2019 hun beslag gekregen.
Het bureau, het bestuurssecretariaat en de stafafdeling HRM bestaat uit respectievelijk 5, l en l me-
dewerker(s), met een totaal van 4,7 fte. De verantwoordelijkheid voor het bestuursbureau ligt in
handen van het hoofd bestuursbureau.
Het bestuur en Raad van Toezicht werden in 2019 ondersteund door de bestuurssecretaris.
Het bestuur werd voor HRM-Personeelszaken ondersteund door de stafmedewerker HRM.
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De kosten en opbrengsten van het bestuursbureau worden conform een bestuursbesluit uit 2012
omgeslagen over de aangesloten scholen naar rato van het aantal leerlingen en vallen daarmee bin-
nen de begrotingen van de individuele scholen.
De totale exploitatie van het bestuursbureau voor 2019 beslaat een bedrag van €470.000. Hieronder
vallen de volgende kosten:

Personeelskosten bestuursbureau en toezichthouders €382.000
Materiele kosten € 21.500, kosten beheer en bestuur € 17.500 en huur pand € 49.000

Kosten die direct toewijsbaar zijn aan de schoten, zoals administratieve software, worden ook direct
omgeslagen naar de scholen, ook naar rato van het aantal leerlingen, of naar de individuele school.

De verwerking van de regeling ZiZo, intern vereveningsfonds voor ven/angingskosten, wordt uitge-
voerd binnen de administratie van het bestuursbureau. Het resultaat tussen de ingelegde premies en
de uitbetaalde vergoedingen voor vervanging wordt toegevoegd aan of ingehouden van de balansre-
kening ZiZo-reserve. Dit betreft een bestemmingsreserve.

2.6 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit 12 leden, bestaande uit docenten, leerlingen en ouders. De GMR kwam in 2019 5
keer (met het bestuur) bijeen en heeft o.m. de volgende zaken besproken:

Activiteitenplan
Diverse financiële rapportages
Het bespreken en goedkeuren van de begroting 2020 (incl. meerjarenverwachting)
Het bespreken en vaststellen van de jaarrekening 2018
Diverse regelingen op het gebied van personeelszaken
Reglement schorsen en verwijderen
Integriteitscode
Regeling Melden vermoeden van een misstand
Code kindermishandeling en huiselijk geweld
GMR-reglement
Medezeggenschapsstatuut
Managementstatuut
Faciliteitenregeling GMR

Er is twee keer overleg met de RvT gevoerd.

2.7 Vertrouwenspersonen OSZG, klachten en juridische geschillen

Naast de vertrouwenscontactpersonen bij de scholen zijn er ook twee externe gecertificeerde ver-
trouwenspersonen aangesteld voor de stichting. OSZG heeft Merlijn Groep ingeschakeld om deze
functies te vervullen. De functies werden in 2019 ingevuld door de heer M. Moons en mevrouw P.
Meursing.

In 2019 is tweemaal een beroep gedaan op de externe vertrouwenspersonen, naast een viertal con-
tactmomenten met de interne vertrouwenspersonen.
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Klachten en geschillen op stichtingsniveau
In 2019 is 1 klacht op bestuursniveau ingediend. Deze klacht betrof de onvrede van een ouder over
het verstrekken van informatie. Op deze klacht is hoor en wederhoor toegepast, waarna de klacht
ongegrond is geacht.
Naast de klacht zijn er zeven bezwaarschriften ingediend in 2019. Deze bezwaarschriften betroffen
alle de toelatingsprocedure van de gymnasia in Amsterdam. De bezwaren zijn allemaal afgewezen.
De ouders van één leerling hebben een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Rechtbank. Deze
aanvraag is uiteindelijk weer ingetrokken.

2.8 A.V.G. (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 zijn ook
scholen en onderwijsorganisaties als zogeheten verwerkingsverantwoordelijken gehouden aan arti-
kei 37 van de AVG met betrekking tot het aanwijzen van een Functionaris Gegevensbescherming. De
positie en de taken van de FG staan omschreven in artikel 38 en 39.

Samengevat komt het erop neer dat de FG als onafhankelijke toezichthouder op de naleving van de
AVG de organisatie dient te informeren en adviseren over de verplichtingen die de organisatie in dit
kader heeft,

De OSZG heeft in april 2019 de FG aangewezen en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
met het verzoek de organisatie te laten voldoen aan de vereisten zoals in de AVG gesteld. Hieraan
voorafgaand heeft de organisatie een uitgebreide risico-inventarisatie laten opstellen (PIA). Op basis
hiervan wordt middels de opgestelde stappenplannen gewerkt naar het AVG-compliant worden van
de gehele organisatie.

Omdat de OSZG persoonsgegevens verwerkt, waaronder die van kinderen waarbij het gaat om bij-
zondere persoonsgegevens, is het nadrukkelijk van belang dat de organisatie het beschermen daar-
van uiterst serieus neemt. Hieronder staat kort beschreven hoe de aanpak daarvan is geweest.

De OSZG heeft per school en voor het bestuursbureau privacy-teams samengesteld. Alleen en samen
met de FG hebben de teamleden het stappenplan uit de PIA, gecombineerd met de hoofddoelen die
uit de AVG te destilleren zijn, als taakeigenaren onderling verdeeld en is de uitvoering daarvan deels
voltooid en deels 'work in progress'. De daaruit voortgekomen documentatie, codes en protocollen
zijn vastgelegd en opgeslagen. Op vragen en verzoeken van betrokkenen kan hiermee snel gerea-
geerd worden en ook op een eventueel verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn alle gege-
vens snel te overleggen.

De OSZG heeft in 2019 laten zien dat het de privacy van betrokkenen en medewerkers zeer serieus
neemt en dat de bewustwording hiervan op een hoog niveau is. Ook is de inrichting van de organisa-
tie richting AVG-compliance goed op orde.

In een snel veranderende wereld is privacy geen statisch begrip. Het blijft daarom nodig om perio-
diek de aandacht te vestigen op bewustwording. Afspraken daarover moeten ook in 2020 worden
gemaakt.
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3. Onderwijs

3.1 Ontwikkeling Leerlingenaantallen

De scholen zijn sinds de vorming van de OSZG in 1998 gegroeid. Het begon destijds met 4 scholen
met in totaal 2350 leerlingen. Inmiddels is het totaalaantal leerlingen op de teldatum l oktober 2018
(=basis bekostiging kalenderjaar 2019) 4.632, incl. 2 VAVO-leerlingen.

Jaar | SGHa GF BG VG GB I SGHe | Totaal
2015
2016

833
832

664 I 824
661 I 829

802 687 I 794 I 4.604
833 I 666 [ 798 | 4.619

2017
2018
2019

875
869
854

642
645
607

825
818
809

837
825
835

658
659
672

815
816
817

4.652
4.632
4,594

3.2 Personeelssamenstelling

Aan het einde van het verslagjaar had de OSZG 488 personen in dienst. Wij verwachten een stabiel
personeelsbestand voor de komende jaren. Er is een aantal individuele gevallen geweest waarbij
ziekte of disfunctioneren aanleiding is geweest tot ontslag. Er wordt in dit soort gevallen steeds alles
aan gedaan om de betrokken medewerker zijn functie goed uitte laten voeren en te laten behou-
den. Indien daar toch uiteindelijk onvoldoende resultaat uit volgt, wordt er alles aan gedaan om deze
medewerker een loopbaanven/olg te geven, waardoor de uitkeringslasten zo laag mogelijk worden
gehouden.

Het personeel was als volgt verdeeld over de drie geledingen:

Personeelsleden OSZG
Directie

2015 I 2016 I 2017 | 2018 | 2019

Onderwijzend personeel
15

361
15

359
15

353
14

350
14

356
Ondersteunend personeel
Totaal

112
488

113
487

117
485

116
480

118
488

In deze tellingen zijn de tijdelijke aanstellingen voor vervangers meegenomen.

In de schoolleiding werkten eind 2019 9 mannen en 5 vrouwen.
Verdeeld over mannen en vrouwen en over een betrekkingsomvang van O t/m 0,5 FTE en 0,51 t/m
1,2 FTE was het beeld in 2019:

<= 0,5 FTE I > 0,5 FTE
Mannen
Vrouwen
Totaal

31
74
105

199
Totaal
230

184
383

258
488

In vergelijking met eind 2018 is het aandeel mannen met 5 personen afgenomen, terwijl het aandeel
vrouwen met 13 is gestegen.
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De docentenformatie is per einde kalenderjaar als volgt over de drie schalen verdeeld:

Schalen 2015 2016 2017 2018
LB
LC

86
67

89
75

80
78

LD
Oude schaal
Totaal

207
l

361

194
l

359

194

77
76

197
l

353
o

350

2019
80
84

192
o

356

De gemiddelde functiemix fluctueert de afgelopen 5 jaren tussen de 130 en 135. Er is een stabiel
loopbaanbeleid gevoerd. De minimale fluctuaties zijn een gevolg van uitstroom en instroom van do-
centen.

3.3 Verzuim

Verzuimpercentage | Metdingsfrequentie
2019 2018 2019

Sted. Gymnasium Haarlem 2,70 4,16 1,23
2018
1,48

Gymnasium Felisenum 4,85 2,60 1,44 1,42
Barlaeus Gymnasium 3,36 5,77 1,28 0,99
Vossius Gymnasium 2,11 2,34 1,55 1,32
Gymnasium Bernrode 4,79 7,85 0,93 1,18
Sted. Gymnasium Den Bosch | 1,96 2,36 1.25 1,63
Bestuursbureau 1,24 1,21 0,84 1,63
OSZG gemiddeld 3,16 4,09 1,29 1,32

In 2018 heeft de OSZG een nieuw verzuimbeleid opgesteld. Gezien de ontwikkeling van het verzuim-
percentage en de redelijk bescheiden meldingsfrequentie (=aantal meldingen/aantal medewerkers)
kunnen we constateren dat dit beleid zijn vruchten heeft afgeworpen. Wij achten een verzuimper-
centage van 4% als een signaal tot verbetering.

3.4 Internationalisering en Onderzoek

De OSZG-scholen hebben internationalisering hoog in het vaandel staan. Zo komen de belangrijkste
ontwikkelingen in de wereld aan de orde tijdens de lessen aardrijkskunde, geschiedenis en economie
en zeker ook het vak maatschappijleer, als ook bij de culturele en historische lessen in het kader van
de moderne vreemde talen Engels, Frans, Duits en Spaans. Bij de eerstgenoemde drie moderne
vreemde talen is het bovendien op de meeste OSZG-scholen mogelijk deel te nemen aan internatio-
naai erkende examens als de diverse Cambridge-, Goethe-, Dele- en Delf-examens. Ook wordt bin-
nen de OSZG het vak Geo Future gedoceerd; leerlingen leren bij dit vak zich te verhouden tot grote
wereldproblemen als verdroging, aantasting van het milieu, energieschaarste etc. Tevens is op een
school het vak Wereldcultuur in voorbereiding. Binnen dit vak gaan leerlingen zich oriënteren op de
kunstuitingen van andere werelddelen als Afrika, van landgenoten die uit deze werelddelen afkom-
stig zijn en bestuderen zij hoe beelden over en weer ontstaan en in stand gehouden worden.Ten
slotte bestaan er op de scholen mogelijkheden voor het leren van de beginselen van talen als Itali-
aans en Chinees.
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Uiteraard kennen alle scholen taalreizen, naar Frankrijk, Engeland, Duitsland, Spanje en andere lan-
den, waaronder uiteraard Italië en Griekenland, de bakermatten van de klassieke beschaving.
Verder spreekt het voor zich dat de toenemende diversiteit binnen de leerlingenpopulatie ontwikke-
lingen als geschetst alleen nog maar verder stimuleert.

Leerlingen leren onderzoek te doen is een van de primaire opdrachten van de - in het algemeen aca-
demisch opgeleide- leraren van een categoraal gymnasium. Op veel scholen krijgen leerlingen de
eerste beginselen van onderzoek bijgebracht in lessen technieken informatica. Vervolgens leren zij
bij de natuurwetenschappen experimenten op te zetten - steeds meer ook in de vorm van simulaties
op de computer- en deze vervolgens volgens een wetenschappelijk protocol te verslaan. Bij de gees-
teswetenschappen is de omgang met (schriftelijke) bronnen belangrijk; deze krijgt vooral in de bo-
venbouw vorm, bijvoorbeeld bij een vak als geschiedenis. Op alle scholen wordt hoog ingezet op de
zogenaamde profietwerkstukken; daarmee worden ook geregeld door leerlingen prijzen gewonnen.

3.5 Strategisch personeelsbeleid (HRM)

Het bestuur heeft de ambitie opgevat om het strategisch personeelsbeleid verder vorm te geven.
Aandachtspunten daarbij zijn het loopbaanbeleid, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de erva-
ren werkdruk. Daartoe heeft het bestuur een verkennend onderzoek gedaan rondom een breed op
te zetten medewerkersonderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor de vast-
stelling van een strategische agenda op het gebied van personeelsbeleid. Dit onderzoek wordt naar
verwachting in 2020 uitgevoerd. Tevens is op enkele scholen ervaring opgedaan met een jaarlijkse
vlootschouw. Deze ervaringen zijn binnen het bestuur gedeeld.

3.6 Toetsing en examinering

In het verslagjaar is de kwaliteitsborging van de schoolexamens hoog op de agenda gekomen. Ook
het bestuur van de OS2G heeft deze kwaliteitsborging ter hand genomen. De PTA's van de afzonder-
lijke scholen zijn besproken en door een onafhankelijke externe beoordeeld. Ook tijdens het inspec-
tieonderzoek is het onderdeel OP8 uit het toezichtskader op één van de scholen beoordeeld. De in-
specteur heeft het bestuur een herstelopdracht opgelegd die inmiddels is uitgevoerd.

3.7 Duurzaamheid

De scholen van de OSZG streven naar een samenleving die toekomstbestendig is voor volgende ge-
neraties. In lijn met het Klimaatakkoord van Parijs (2015) vraagt dit om een verantwoord gebruik van
beschikbare energiebronnen om daarmee de invloed van klimaatveranderingen op de samenleving
te beperken. Schoolgebouwen hebben een aanzienlijke energiebehoefte en hebben daarmee impact
op de gewenste energietransitie (van fossiel naar hernieuwbaar). De schoolgebouwen van de OSZG
dragen bij aan het verantwoord omgaan met de beschikbare energiebronnen en aan de energietran-
sitie. De scholen vinden het belangrijk om het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid aan
leerlingen te geven.

De scholen van de OSZG zijn voor een gedeelte gehuisvest in oudere gebouwen met soms een monu-
mentenstatus. De afzonderlijke scholen geven veelal invulling aan duurzaamheid door het)
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van zonnepanelen en ledverlichting. Op het gymnasium Bernrode wordt gebruik gemaakt van een
binnenklimaatsysteem met warmteterugwinning. Op het Vossius Gymnasium is een vergunnings-
aanvraag voor plaatsing van zonnepanelen afgewezen vanwege de monumentale status van het ge-
bouw. Daarnaast sluiten de scholen aan bij de ambities op het gebied van duurzaamheid zoals gefor-
muteerd in de afzonderlijke IHP's.
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4. Financiële situatie op de balansdatum

4.1 Exploitatie en kengetallen

De financiële positie van de OSZG is mede dankzij het resultaat van 2019 zeer goed, Dat blijkt uit de
verschillende kengetallen die voor de financiële positie worden gehanteerd.

Liquiditeit
Dit kengetal geeft aan in hoeverre de OSZG de verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Het
wordt berekend door de vlottende activa te delen door de kortlopende schulden.

Vlottende activa (A)
Kortlopende schulden
(B)
Liquiditeit (=A/B)
Norm VO

2019
15.664.625
7.585.036

2.07
0,5-1,5

2018
15.703.435
8.890.739

1.77
0,5-1,5

De liquiditeit op de balansdatum is aanzienlijk hoger dan vorig jaar. De reden van deze verhoging ligt
in het feit dat voor de verbouwing bij het Vossius Gymnasium de termijnbetalingen van subsidies
voorloopt op het onderhanden werk (termijnbetalingen). We verwachten in 2020 weer een daling
omdat de liquide middelen (=onderdeel vlottende activa) dan zullen zijn omgezet naar vaste activa.

Solvabiliteit

Dit kengetal geeft aan in hoeverre de OSZG in staat is om op lange termijn alle schulden te voldoen.
Het wordt berekend door het eigen vermogen en de voorzieningen te delen door het totaal van de
passiva.

Eigen vermogen (A)
Voorzieningen (B)
Totaal passiva (C)
Solvabiliteit (=(A+B)/C)
Norm VO

2019
16.726.904
1.111.436

25.423.377
0,70
> 0,3

2018
15.746.992
1.020.659

25.658.390
0,65
> 0,3

De solvabiliteit op de balansdatum is iets hoger dan vorig jaar en ligt ruim boven de minimumnorm
voor het Voortgezet Onderwijs. De reden van deze verhoging is het positieve resultaat van het afge-
lopen verslagjaar.

Rentabiliteit

De rentabiliteit drukt de relatie uit tussen het resultaat en de totale baten.

Totaal resultaat (A)
Totale baten incl. rentebaten (B)
Rentabiliteit (^A/B*100%)
Norm VO

2019
1.013.349

39.929.607
2.54%
>-10%

2018
1.448,901

38.674.535
3.75%
>-10%

De rentabiliteit is met 2.54% hoog en voldoet ruimschoots aan de norm van het VO. De rentabiliteit
over de afgelopen 2 en 3 jaar ligt gemiddeld op resp. 3.13% en 3.32%.

BV 20 ter id tie

VAN REEIACCOUNTANTS

v



Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft het verband aan tussen het aanwezige eigen vermogen en de totale
baten van de stichting. Hiermee wordt inzichtelijk welke middelen de OSZG beschikbaar heeft om
eventuele tegenvallers op te vangen.

Eigen vermogen (A)
Totale baten incl. rentebaten (B)
Weerstandsvermogen (=A/B*100%)
Norm OSZG

2019
16.726.904
39.929.607

41.9%
25%

2018
15.746.992
38.674.535

40.7%
25%

Het weerstandsvermogen ligt met 41.9% ruim boven de norm van 25% die de OSZG daarvoor heeft
gesteld. Deze norm is als volgt tot stand gekomen. De OSZG schat de risico's op gemiddeld 2,5% van
de jaaromzet van een school gedurende 10 jaar. Dat komt neer op een weerstandsvermogen van
2,5*10=25% van de jaaromzet van de OSZG. Het huidige weerstandsvermogen ligt boven deze norm.

Overige kengetallen
Het aandeel personeelskosten is praktisch gelijk gebleven aan vorig jaar, nl. 78%.
De huisvestingsratio is licht gestegen van 5.45% naar 5.65%. De huisvestingslasten (1.830.435) en de
afschrijving gebouwen (366.931) zijn minder toegenomen dan de totale lasten (38.916.258).

EXPLOITATIE

Baten

3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.4 Baten werk i.o.v derden
3.5 Overige baten

Totaal baten

Realisatie 2019

€

36.595.071
481.161

360

2.805.887

39.882.478

Begroot 2019
€

34.547.780

378.260
2.500

2.461.960
37.390.500

Realisatie 2018

€

35.001.260

461.241

2.700
3.152.891

38.618.092

Lasten

4.1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

30.194.783

1,093.132
1.830.435
5.797.907

38.916.258

29.236.850
1.363.290

1.778.300

5.072.320

37.450.760

28.833.908

1.069.439

1.659.853
5.662.434

37.225.634

Saldo baten en lasten

5 Financiële baten en lasten
966.220

AZ.129
-60.260

40,000

1.392.458
56.443

Resultaat 1.013.349 -20.260 1.448.901

Volgens de begroting zou de exploitatierekening een negatief resultaat hebben van € 20.260. In wer-
kelijkheid is er een positief resultaat van € 1.013.349. Een verschil van € 1.033.609.
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4.2 Analyse exploitatie

De rijksbijdragen waren ruim € 2 miljoen hoger dan begroot. De lumpsumbekostiging werd
medio 2019 met 3.13% fors verhoogd in verband met de loonruimte, incidentele loonont-
wikkeling en toename sociale lasten. In december 2019 ontvingen we ruim € 7 ton aan aan-
vullende bekostiging als extra middelen uit het Onderwijsakkoord ten bate van schooljaar
20-21. Ook de toelagen van de Samenwerkingsverbanden waren € 120.000 hoger dan be-
groot.

De overige overheidsbijdragen waren € 100.000 hoger dan begroot. De verhogingen zijn min
of meer gelijkmatig over de schoten verdeeld.
De opbrengst "werk voor derden" heeft te maken met een oudercursus op l school.
De overige baten zijn € 340.000 hoger dan begroot. De verhoging betreft merendeels inci-
dentele baten, die niet worden begroot.
De kosten van het personeel waren € 950.000 hoger dan begroot. De resultaten per school
vallen nogal verschillend uit. Dit komt o.m. door dotatie en/of vrijval van personele voorzie-
ningen. Individuele verklaringen staan bij de toelichting van de school weergegeven.
De afschrijvingen zijn € 270.000 lager dan begroot. Het Vossius Gymnasium heeft, zoals voor-
gaande jaren, ruim begroot om de verbouwingen in fase 2 hiermee te kunnen financieren en
neemt voor een derde deel van deze meevaller voor zijn rekening. Daarnaast worden nieuwe
investeringen pas geactiveerd bij ingebruikname, waardoor de afschrijving iets later aan-
vangt.

De huisvestingslasten zijn € 50.000 hoger dan begroot. De verhoging is met 2,7% marginaal
en daarmee zijn deze lasten goed onder controle.
De overige materiële lasten zijn € 725.000 hoger dan begroot. Het bedrag is niet gelijkmatig
over de scholen verdeeld en betreft veel verschillende posten, o.a. ook de extra leerlingacti-
viteiten, waardoor ook de overige baten hoger zijn dan begroot.
De financiële (rente)baten kwamen uit op € 7.000 boven de begroting.

De recapitulatie van de saldi (rekening-/-begroting) (x € 1.000) ziet er als volgt uit:

a. Rijksbijdragen € 2.047
b. Overige overheidsbijdragen 103
c. Opbrengst werk voor derden -2
d. Overige baten 344
e. Personele lasten -958

f. Afschrijvingen 270
g. Huisvestingslasten -52
h. Overige lasten -726
i. Financiële baten en lasten 7
Totaal verschil € 1.033
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4.3 Balans per 31 december 2019 en 2018

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa

Vlottende activa

1.4 Voorraden
1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen

2019
€

2018
€

8.558.752 8.203.269
1.200.000 1.751.686

o o
1.376.477 864.417

14.288.148 14.839.018

25.423.377 25,658.390

2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden

16.726.904 15,746.992
1.111.436 1.020.659

7.585.036 8.890.739

25.423.377 25,658390

4.4 Analyse balansposten

Materiele vaste activa: deze activa zijn iets toegenomen, doordat de investeringen hoger zijn
dan de desinvesteringen.
Financiële vaste activa: jaarlijks valt er momenteel € 300.000 vrij uit langlopende deposito's.
Daarnaast is er vorig jaar een aanvullende vordering op het UWV opgenomen inzake de
claim regeling voor vaststellingsovereenkomsten betrekking hebbend op arbeidsongeschikt-
heid. Omdat de vordering in 2020 wordt geëffectueerd is dit bedrag in 2019 opgenomen bij
de vlottende activa.

Vorderingen: een toename van € 0.5 miljoen. Dit betreft grotendeels de eerdergenoemde
UWV vordering.

Liquide middelen: de afname van € 550.000 wordt veroorzaakt door de volop betaalde inves-
teringen voor de verbouwingen, terwijl de subsidies daarvoor voor een groot gedeelte reeds
in 2018 zijn ontvangen. Zelfs de hogere rijksbijdragen en de afname van de deposito's heb-
ben niet kunnen bijdragen aan een toename van de liquide middelen.
Eigen Vermogen en Voorzieningen wordt in het volgende hoofdstuk nader uitgewerkt.
Kortlopende schulden: de verlaging van de schulden komt voor het merendeel door de in
voorgaande jaren ontvangen subsidies voor de verbouwing bij het Vossius. Dit verslagjaar
zijn deze ontvangsten verevend met de in 2019 betaalde verbouwingstermijnen.

BV 23 ter identificatie

VAN REE ACCOUNTANTS

\(



4.5 Reserves en voorzieningen

Algemene reserve
De algemene reserve van de OSZG bedraagt € 12.254.416. Dat is € 179.000 hoger dan vorig jaar.
Het resultaat van de exploitatie is voor wat betreft het publieke deel toegevoegd aan de algemene
reserve.

Bestemmingsreserves
De OSZG beschikt over de volgende publieke bestemmingsreserves:

Sociaal plan
Volgens afspraak met de vakbonden bij de oprichting van de 05ZG wordt € 455.000 bestemd voor de
gevolgen van reorganisaties. Tot nu toe is het niet nodig geweest deze reserve aan te spreken;
ZiZo-fonds
De scholen van de OSZG vereffenen onderling hun ziektekostenvervanging. Het verschil tussen pre-
mies en uitkeringen komt in het ZiZo-fonds terecht. Het fonds heeft in 2019 een positief resultaat
laten zien van € 8.728, doordat de ziektevervangingen over het algemeen iets lager uitvielen dan de
premie-inleg. Dat maakt per einde 2018 een positief saldo van € 587.303.
Verzekeringsfonds
Dit fonds bevatte de bijdragen die betaald worden ter bekostiging van annuleringen bij schoolreizen
voor het Stedelijk Gymnasium Haarlem uit de vroege jaren 10 van deze eeuw. Een bestuursbesluit
heeft als gevolg gehad dat deze reserve is opgeheven. Het bedrag (€ 33.437) is toegevoegd aan het
verzekeringsfonds (kortlopende schuld/interne groepering) van het Stedelijk Haarlem,
Onderwijsakkoord 2019
Deze bestem m ings reserve bevat de in december 2019 toegekende extra middelen t.b.v. het school-
jaar 2020-2021. De bestemming van de middelen ad € 712.000 wordt in overleg met de MR van de
individuele scholen bepaald.

Het totale bedrag van de publieke bestemmingsreserves komt daarmee op € 1.754.344.

De private middelen van de OSZG zijn terug te vinden in de bestemmingsreserve Eigen Middelen.
Deze is in 2008 ontstaan door het private deel van de algemene reserve over te hevelen en er het
exploitatieoverschot van de eigen middelen aan toe te voegen. Het gaat hierbij om bijdragen van ou-
ders, opbrengsten uit leerlingactiviteiten of lustrumfestiviteiten en rente over het private deel van
liquide middelen minus de kosten die hier tegenover staan. De omvang van de private middelen is
per einde verslagjaar € 2.718.144. Het exploitatieoverschot op de private middelen bedroeg in 2019
€ 113.300.

Functies van de algemene reserve
De algemene reserve heeft drie functies: de financieringsfunctie, de bufferfunctie en de inkomens-
functie:

l. Financierings functie

De in het verleden behaalde exploitatieoverschotten staan op de balans als algemene reserve bij
de passiva en als liquide middelen bij de activa. De investeringen in gebouwen en inventaris
moeten betaald worden met deze liquide middelen. De OSZG heeft per 31 december 2019 €
4.779.879 geïnvesteerd in gebouwen en terreinen (minus subsidies) en € 3.778.872 in inventaris
en apparatuur. Verhoudingsgewijs zijn dit zeer hoge bedragen. De oorzaak hiervan is dat de ver-
goedingen van gemeenten tekortschieten om de noden van de lokale gymnasia op hui|
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en onderhoudsgebied te dekken. De materiële vaste activa vormen hierdoor een groot deel van
de algemene reserve. De conclusie is, dat de algemene reserve van de OSZG vastzit in (vooral)
stenen, inventaris en apparatuur,

2. Bufferfunctie
De reserves dienen ook om risico's op te vangen. De OSZG loopt financiële, strategische, schade-
en operationele risico's. Voorbeelden zijn: wijzigingen en onzekerheden in de rijksbijdragen,
nieuwe wet- en regelgeving, aansprakelijkheid, daling of (extreme) stijging van het aantal leer-
lingen, personeel dat ouder is dan gemiddeld, de kosten van ouder wordend personeel, risico
van uitval personeel en onderhoud-renovatie van gebouwen.

De grootte van deze risico's valt moeilijk in te schatten. De OSZG heeft besloten de risico's te
schatten op gemiddeld 2,5% van de jaaromzet van een school gedurende 10 jaar. Dat komt neer
op een weerstandsvermogen van 2,5*10=25% van de jaaromzet van de OSZG. De OSZG zit hier
ruim boven.

Personeelsvoorziening
De personeelsvoorziening bestaat uit 4 componenten:
a. jubileumgratificaties;
b. ADV/LFB-spaarverlof;
c, WW-uitkeringen ex-personeel;
d. langdurig zieken.

De omvang van component a. wordt berekend aan de hand van een onderzoek van de VOS/ABB uit
2007. Het destijds vastgestelde bedrag van € 550 is verhoogd tot € 650 per fte in verband met con-
juncturele verhogingen. Het totale bedrag van deze voorziening is op 31 december 2019: € 236.860.

Voor component b. is per deelnemer bepaald, welk bedrag er nodig is voor de ven/anging tijdens het
verlof aan de hand van de vastgestelde CAO-bedragen of van het salaris ten tijde van het sparen. De
voorziening is per 31 december 2019: € 375.043.

Voor component c. is op basis van de huidige uitkeringen onderzocht wat de aanspraaktermijn is en
is een schatting gemaakt van mogelijkheden op herintreding. De voorziening bedraagt per 31 decem-
ber 2019: €215.783.

De medewerkers die zijn ontslagen zijn grotendeels 60 jaar of ouder en voornamelijk (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikt en zijn niet goed in staat om hun oorspronkelijke functie uit te voeren. Wij stimu-
leren middels een opleidingsvergoeding in de transitievergoeding om de medewerker soepel in een
passende baan te bewegen.

Voor component d. is op basis van de verwachte ziekteperiode tot aan het verkrijgen van een uitke-
ring of ontslag een inschattingskans gemaakt op basis van het individuele salaris van de zieke mede-
werker. De voorziening bedraagt per 31 december 2019: € 283.750. Deze voorziening is aan grote
fluctuaties onderhevig, vooral omdat het om enkele individuele personen gaat.
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4.6 Kasstromen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode en geeft inzicht in de herkomst
van de liquide middelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen en de wijze waarop
de liquide middelen gedurende het verslagjaar zijn aangewend.

De mutaties in afschrijvingen, schulden minus de toename in de vorderingen bepalen de operatio-
nele kasstroom. De investeringen minus de verlaging van de financiële vaste activa bepalen de kas-
stroom uit investeringsactiviteiten, Het grotere aandeel investeringen verklaart de negatieve mutatie
in de liquide middelen.

4.7 Treasury management

Het treasurybeleid van de OSZG is gericht op het beheersen van financiële risico's om de financiële
continuïteit van de organisatie te waarborgen en secundair op het reduceren van financieringskos-
ten. Ook wordt beoogd overtollige liquide middelen tegen een zo hoog en veilig mogelijk rendement
uit te zetten.

De OSZG voert een actief kasgeldbeheer. Daarbij maakt de OSZG gebruik van integraal schatkistban-
kieren bij het Ministerie van Financiën. De liquide middelen van de scholen staan grotendeels op een
rekening-courant bij de Staat der Nederlanden. De Staat vergoedt over het gehele saldo een rente
die gelijk is aan het EONIA-tarief. Daarnaast is het mogelijk deposito's tegen het geldende EURIBOR-
tarief te plaatsen.

Besluiten tot beleggen en belenen van middelen worden genomen conform het financieel statuut.
Gezien de huidige rentestand vallen de deposito's vrij per afloopdatum en worden er momenteel
geen nieuwe deposito's uitgezet.
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4.8 Begroting 2020

In de begroting 2020 zijn, voorzover mogelijk, de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de bekosti-
ging van het ministerie van OCW meegenomen. Eventuele salarisverhogingen vanuit een nog overeen te
komen CAO na l oktober 2019 zijn voor 3% meegenomen. Dit geldt ook voor de te verwachten compen-
satie hien/oor vanuit het ministerie.

De begroting voor 2020 ziet er als volgt uit:

Bijdragen OCW lumpsum
Overige rijksbijdragen
Samenwerkingsverbanden
Overige overheidsbijdragen
Contractactiviteiten

Uitkering UWV
Vergoeding ZiZo-fonds
Overige baten
Som der baten

€ 32.962.000
3.060.700

580.500
359.900

0.000
120.000
480.000

2.569.600
€ 40.132.700

Personele lasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige materiële lasten
Som der lasten

€ 31.482.400
1.302.630
1.801.450
5.493.450

€ 40.079.930

Saldo baten en lasten
Resultaat ZiZo
Renteresultaat

Begroot resultaat

€

€_

52.770
21.200-
30.000
61.570
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4.9 Continuïteitsparagraaf

Voor het eind 2019 opgestelde meerjarenperspectief 2021-2022 zijn voor de inkomsten de aannames
overgenomen zoals gehanteerd door de VO-Raad. Daarnaast is met het reeds voor de begroting 2020
ingezette beleid om beleidsrijker te begroten, rekening gehouden met toenemende personeelslasten
die gedekt wordt door de te verwachten hogere personele lumpsum.
Daarnaast is er een prognose van het aantal benodigde fte personeelsleden en de leerlingaantallen op-
gemaakt. Op basis van de nu bekende gegevens is een meerjarenverwachting gemaakt.
De prognose van het leerlingaantal geeft vanaf 2019 een redelijk stabiel beeld te zien. Een oorzaak voor
de schommelingen heeft vooral te maken met een extra schoolklas om de 3 jaar bij 2 van onze scholen.
Daarnaast is bij de scholen in de 2 krimpregio's rekening gehouden met behoudende aantallen.
Voor het aantal fte verwachten we op hetzelfde aantal te blijven, afhankelijk van de ontwikkelingvan
het leerlingaantal.

Personeelsleden OSZG fte per
einde kalenderjaar +prognose

2019 2020 2021 2022 2023

Directie
Docenten (OP)

13 14
245 I 248

14
245

14
245

14
245

Ondersteunend personeel
Totaal

78
336

83
345

82
341

81
340

80
339

N.B, bovenste aantallen zijn afgerond en zijn excl. tijdelijke uitbreidingen en vervangingen

Leerlingaantallen 2019 2020 202.1 2022 2023
DUO + prognose 4594 4591 4567 4590 4569

Balansontwikkelingen
In het onderstaande schema zijn de bedragen voor de verwachtingen 2019-2022 vastgesteld aan de
hand van de Realiteit 2019, de Begroting 2020 en de Meerjarenverwachtingen 2021-2023. Naar aan-
leiding van de Realisatie 2019 zijn de bedragen in gelijke mate aangepast in de opvolgende jaren. De
bedragen zijn x €1.000.
De resultaten van de afzonderlijke jaren zijn meegenomen als verandering in het Eigen Vermogen. Er
zijn investeringen te verwachten i.v.m. onderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen, waarbij de
subsidieverstrekking nog niet geheel duidelijk is. Bij het Vossius Gymnasium is de verbouwing medio
2020 afgerond. Hiervoor is l miljoen aan eigen middelen nodig en goedgekeurd. Ten tijde van de af-
ronding zullen ook de verschillende beschikte subsidies verantwoord worden.
De voorzieningen zijn tegenwoordig sterk afhankelijk van incidentele gebeurtenissen. We veronder-
stellen dat ze stabiel blijven. Hetzelfde geldt voor de kortlopende schulden.

Overige ontwikkelingen m.b.t. de balans
Wij verwachten de komende jaren geen veranderingen in de financieringsstructuur. Voor wat betreft
het huisvestingsbeleid blijven we groot onderhoud activeren en afschrijven (componentenmethode).
Activa waarop een subsidie rust, worden alleen voor het meerdere in de activastaat opgenomen.
Verdere veranderingen in reserve en voorzieningen worden niet verwacht.
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Realiteit Realiteit
Verwach-
ting

Verwach-
ting

Verwach-
ting

2018 2019 2020 2021 2022

Verwach-
tmg_

2023
Materiele vaste activa 8,203 8.559 9.500 9.800 10.000 10.000
Financiële vaste activa 1.751 1,200 900 600

l
300 o

Totaal vaste activa 9.954 9.759 10.400 10.400 10.300! 10.000
Vorderingen 864 1.376 900 900 900 900
Liquide middelen 14.839 14.288 14.500 14.600 14.900 15.300
Totale vlottende activa 15.704 15.664
Totaal Activa 25.658 25.423

15.400
25.800

15.500 15.800 16.200
25.900 26,1001 26.200

Algemene reserve 12.075 12.254 12.600 12.900 13.100 13.200
Bestemmingsreserves 3.672
Eigen Vermogen 15.747

4.472
16.727

4.100 3.800 3.800 3.800
16.700 16.700 16.9001 17.000

Voorzieningen 1.021 1.111 1.100
Kortlopende schulden
Totaal passiva

8.891

25.6581
7.585

1.200
8.0001

25.423 25.800
8.000

1.200 1.200
8,000

25.9001 26.100
8.000

26.200
Bedragen x €1000

De kengetallen voor liquiditeit en solvabiliteit zullen de komende jaren stabiliseren ruim boven de norm-
waarden. Ook het weerstandsvermogen zal voor de jaren 2020-2023 stabiel blijven, conform boven-
staande verwachte balanswaarden,

Ontwikkelingen baten en lasten
Het opgestelde meerjarenperspectief 2021-2023 laat zien dat de OSZG voor wat betreft de financiële
situatie te maken krijgt met op termijn redelijk stabiele resultaten. Op een verwachte daling van het
leerlingaantal bij 2 scholen is reeds geanticipeerd met vanaf 2016 gemaakt beleid. Daarnaast is er in
het algemeen beleidsrijk begroot, zonder dat er financieel ingegrepen is. De opdracht is daarbij wei,
dat tijdelijke activiteiten worden gefinancierd uit tijdelijke middelen en structurele activiteiten wor-
den gefinancierd uit structurele middelen.
De meerjarenverwachtingen zijn v.w.b. de inkomsten van het Rijk gebaseerd op de verwachte ont-
vangsten op basis van huidige bekende gegevens (financiële mutaties VO-raad) met inachtneming
van te verwachten dekking van te verwachten loonsverhogingen voortvloeiend uit de nieuwe CAO'S.
Zoals eerder aangegeven, en zoals de resultaten van de afgelopen 2 jaar hebben laten zien, is de ver-
wachting dat de bekostiging hoger zal zijn dan thans bekend is. De overige baten blijven redelijk con-
stant en fluctueren wegens de veranderingen in leerlingaantallen.

Voor wat betreft de personeelskosten is, zoals hierboven vermeld, rekening gehouden met de'te ver-
wachte CAO-loonsverhogingen. Met de uitstroom en instroom van personeel is rekening gehouden,
alsmede met de normale periodieke verhogingen. De overige lasten blijven naar verwachting redelijk
stabiel.
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Baten

Rijksbijdragen
Ov. overheidsbijdragen
Werk i.o.v derden

Overige baten
Totaal baten

Realisatie
2019

€
36.595.071

481.161

360

2.805.887
39.882.478

2020

€
36.603.200

359.900
o

2.569.600
40.132.700

2021

€
36.971.700

360.200

o

2.555.500
39.887.400

2022

€
37.711.400

334.600
o

2.516.300
40.562.300

2023

38.114.500

329.200
o

2.499.000
40.942.700

Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

30.194.783

1.093.132

1.830.435
5.797.907

38.916.258

30.882.400

1.302.630

1.810.600

5.484,300

40.079.930

31.411.220

1.274.680

1.826.650

J..403.400
39.915.950

31.866.500
1.170.750
1.845.550
5.480,300

40.363.100

32.469.700
1.098.550
1.854.750
_5,477.800

40.900.800

Saldo resultaat
Financiële baten
Resultaat ZiZo
Resultaat

966.220
47.129

P.M.

52.770
30.000

-21.200
61.570

-28.550
20.000

0.

199.200
12.500

-o
2U-2QQ

* P.M. In dit overzicht is het resultaat ZiZo opgenomen in de personele lasten

41.900

7.500
o

49.40p

4.10 Risicoanalyse

De interne risicobeheersing- en controlesystemen zijn erop gericht te waarborgen dat de belangrijk-
ste risico's worden geïdentificeerd en dat passende beheersmaatregelen worden getroffen. Wij han-
teren diverse tussentijdse rapportages, ledere maand wordt gerapporteerd over het verloop van de
personeelskosten (=80% van de exploitatie), de ziektegevallen en de personele bezetting. Daarnaast
wordt in september een 7-maands rapportage van de exploitatie, met een extrapolatie voor het ge-
hele kalenderjaar, gepresenteerd aan bestuur en Raad van Toezicht. Jaarlijks wordt de meerjarenver-
wachting bijgesteld. Daarnaast is in het voorjaar van 2018 door elk van onze scholen een risico-in-
ventarisatie gedaan aan de hand van een VO-raad voorbeeld. De gevolgen zijn in de opvolgende be-
grotingen en meerjarenverwachtingen verwerkt.
Hieruit voortvloeiende maatregelen worden bezien in het licht van het vigerende personeelsbeleid.
De afgelopen jaren heeft dit inmiddels geleid tot aanpassingen in het functioneringsbeleid, het mobi-
liteitsbeleid en de formatie.

De belangrijkste risico's voor onze onderwijsstichting zijn:

A. Leerlingenaantal (daling, concurrentiepositie, PR-strategie)
Dit risico wordt in eerste instantie nog laag ingeschat. De gymnasia hebben al decennia een grote
aantrekkingskracht. Het gymnasium is een sterk merk. De loting bij sommige scholen kan een
negatief effect hebben, maar daar is in aanmeldingen tot nu toe niets van te merken. Wij houden
wel de ontwikkelingen in de zgn. krimpregio's nauwlettend in de gaten en voeren hier een zeer actief
PR-beleid.
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Verbouwingswerkzaamheden hebben ook geen enkele invloed op de aanmeldingen vertoond. Het
leerlingenaantal van de OSZG zal in de eerstkomende jaren stabiliseren rond 4.600.

B. Kwaliteit onderwijs (inspectie-oordeel, vernieuwing, diversiteit)
Dit risico wordt gemiddeld ingeschat, de gymnasia hebben weliswaar een hogere doorstroom van
klas 3 naar het eindexamen en betere eindexamenresultaten dan het Nederlandse vwo maar de
doorstroomsnelheid in de onderbouw is vooreen aantal van de gymnasia een punt van aandacht.

C. Personeel (CAO, leeftijdsopbouw, ziekteverzuim, wachtgeld, WAO, kwaliteit, verloop)
Dit risico wordt gemiddeld ingeschat. Een dure CAO treft alle scholen in Nederland en daar kan het
Rijk op anticiperen; de leeftijdsopbouw is evenwichtig. Wij verwachten geen nijpende personeelste-
korten bij docenten, zoals momenteel in de sector speelt. Bij een aantal binas-vakken ontstaat wel
enige druk en we moeten ons speelveld voor werving daar verruimen. Met regionale samenwerking
oriënteren we ons de komende tijd wel hoe we het lerarentekort kunnen terugdringen,
De OSZG heeft een normaal tot laag ziekteverzuim en een laag wachtgeldrisico. Het personeelsver-
loop is klein en de aantrekkelijkheid van de gymnasia voor goede leraren is groot.

D. Organisatie (bestuur en management, planning & control, beleidsplannen, governance, admini-
stratieve organisatie en interne controle)
Dit risico wordt gemiddeld ingeschat. De OSZG is een "lean & mean" organisatie met relatief weinig
overhead, waardoor er een strakke administratieve organisatie staat. De planning & control cyclus
wordt steeds sterker neergezet in de organisatie. Het risico zal verminderen door de governance-af-
spraken tussen Bestuur en Toezicht, die reeds enige tijd zijn geformaliseerd en door extra aandacht
te besteden aan de controlefunctie, met name waar het de uitgaven voor personeel betreft.
Enige zorg is er wel omtrent de vrijwilligheid van de ouderbijdrage, waar steeds dringender maatre-
gelen door de overheid worden opgelegd. Dat heeft impact op de dekking van kosten voor allerlei
extra leerlingactiviteiten, waar de categorale gymnasia bekend om staan. Waar dat toe gaat leiden is
nog niet te voorspellen.

E. Huisvesting (onderhoud, vandalisme, renterisico, lage bezettingsgraad)
Dit risico wordt laag ingeschat. Alle scholen zitten in nieuwe of gerenoveerde gebouwen of hebben
vergevorderde plannen deze met behulp van gemeenten of andere overheden aan te passen c.q. te
realiseren. De scholen hebben weinig last van vandalisme en kennen een hoge bezettingsgraad; de
gerenoveerde gebouwen zijn echter wel onderhoudsintensief. Voor de afdekking van het renterisico
is een adequate depositostructuur uitgewerkt binnen het schatkistbankieren. De meerjarenplanning
voor groot onderhoud van de gebouwen wordt regelmatig geactualiseerd en de scholen hebben de
daarmee verbonden kosten meegenomen in hun begrotingen/meerjarenperspectief. Daar waar
grote verbouwingen plaatsvinden, wordt m.b.v. externe deskundigen een goede financiële beheers-
structuur ingericht. Alle verbouwingen dienen in principe volledig gefinancierd te worden uit de ge-
meentelijke bijdragen.

F. Inventaris en apparatuur (ouderdom, prijsstijgingen, achterblijvende bekostiging)
Dit risico wordt laag ingeschat. Een mogelijk achterblijvende bekostiging is een risico van alle VO-
schoten. Verder is er een adequaat systeem van activering en zijn er voldoende reserves om prijsstij-
gingen op te vangen.
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G. Politiek bestuurlijke risico's (niet complementaire regelgeving)
Dit risico wordt gemiddeld ingeschat. De gymnasia onderscheiden zich hierin niet van alle andere
VO-scholen. De politiek zal moeten zorgen voor een veel consequenter beleid, o.m. voor de onder-
wijsbegroting.

H. Beoordelingsinstrumentarium
Bij de beoordeling van scores op vermogens- en budgetbeheer vanuit de jaarrekening 2019 springen
we er, ondanks de daling wegens de stelselwijziging voor de activa, bijzonder goed uit.

l. Het afdekken van de risico's
De OSZG dekt op 2 manieren risico's af:
a. er moet snel gereageerd worden op calamiteiten;
b. er dienen voldoende resen/es te zijn om eventuele risico's te kunnen opvangen.

De Raad van Toezicht onderschrijft de bovengenoemde risico's en vermeldt in haar verslag in para-
graaf 1.2 haar betrokkenheid bij de instrumenten die het bestuur ten dienste staan. Door middel van
de verslaglegging vanuit de auditcommissie denkt zij de toezichthoudende taken op een optimale
manier te kunnen waarborgen.

4.11 Gebeurtenis na balansdatum

Het corona-virus heeft geen financiële gevolgen voorde jaarrekening 2019, maar raakt uiteraard wel
de begroting van 2020. De impact hiervan is op dit moment onmogelijk te bepalen, maar we monito-
ren dit voortdurend. Onze stichting loopt geen risico voor de continuïteit. De liquiditeit is uitstekend
en we nemen waar nodig maatregelen om onze taken tijdens deze periode zo goed mogelijk uit te
voeren.
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5.1 Stedelijk Gymnasium Haarlem

l. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie 2019

Werkelijk
2019

Baten

3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.4 Baten werk i.o.v derden
3.5 Overige baten

Totaal baten

Lasten

4.1 Personele lasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

€

6.858.160
75.916

633.724

7.567.800

5.742.124
333.546
288.852

1.022.732

Begroot
2019
€

6.458.500
54.000

605.700

7.118.200

5.517.650
351.000
273.000

1.017.300

Werkelijk
2018
€

6.603.660
62.945

653.936

7.320,541

5.428.384
313.624
280.342

1.081.202

Totaal lasten 7.387.255 7.158.950 7.103.552

Saldo baten en lasten 180.545 -40.750 216.989

5. Financiële baten en lasten

Resultaat

4.875

185.420

2.500

-38.250

5.484

J22.473

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat

In de begroting van 2019 was een klein tekort voorzien van € 38.250 en uiteindelijk is 2019 afgeslo-
ten met een positief resultaat van € 185.420. Daarmee is de lijn die in de 7-maands rapportage al
zichtbaar werd, verder doorgetrokken. De omvang van het positieve resultaat is voor een groot deel,
€ 132.200, veroorzaakt door incidentele Rijksbijdragen, die bij het opstellen van de begroting niet
konden worden voorzien. Als we die incidentele bijdragen buiten beschouwing laten, resteert een
overschot van ongeveer € 54.000. Daarmee wordt het verschil tussen het begrote resulta^
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gerealiseerde resultaat € 92.250. In termen van de totale begroting van € 7.218.200 is dat een afwij-
king van 1,3%.

l.3 Baten

De totale omvang van de baten is aanmerkelijk hoger uitgevallen dan begroot. Ten opzichte van het
begrote bedrag, zijn de werkelijke baten ruim € 389.000 (5,4%) hoger uitgevallen dan voorzien. De
toegenomen baten zijn vooral te danken aan de groei van de Rijksbijdragen met € 354.148. Naast de
lumpsumvergoeding ontvangt de school een jaarlijkse structurele substantiële bijdrage van het Sa-
menwerkingsverband. De baten vanuit het Samenwerkingsverband zijn toegenomen door inciden-
tele bijdragen voor een tweetal projecten ("PO-VO" en "Huiskamer"); de Ouderbijdragen via de
Stichting Architraaf namen met 10% toe ten opzichte van het begrote bedrag van € 72.500.

1.4 Personele lasten

De werkelijke personele lasten zijn € 172.166 (3%) hoger dan begroot. De kosten voor directie vielen
weliswaar lager uit dan begroot, omdat een rector maar voor een deel van het jaar aanwezig was,
maar de kosten voor zowel onderwijzend als ondersteunend personeel vielen substantieel hoger uit.
De lasten van het onderwijzend personeel lagen 2,9% hoger dan begroot. Een deel van die groei valt
te verklaren doordat de formatie van zorgcoördinator is uitgebreid en door het inzetten van extra
taakuren om de ambities van het schoolplan te realiseren via het Motorblok en de Kweekvijver (zie
verder hoofdstuk 2.4). De kosten van het Ondersteunend Personeel groeiden fors met 19% ten op-
zichte van de het begrote bedrag van € 735.000. De groei is te verklaren uit extra bemanning van de
Mediatheek en uit het voorsorteren op het vertrek van de hoofdconciërge door het aan boord halen
en opleiden van een vervanger. Vervangingskosten en kosten vanwege ouderschapsverlof zijn lager
dan begroot, maar worden tenietgedaan door hoger dan voorziene kosten vanwege detachering en
incidenteel personeel. Dat laatste is het gevolg van tijdelijke inhuur van een conrector ter compensa-
tie van de afwezigheid van een rector.

1.5 Materiele lasten

De werkelijke materiële lasten wijken slechts marginaal af (0,3%) van de begrote omvang van €
1.641.300. "Plussen en minnen" bij individuele materiële begrotingsposten heffen elkaar op: tegen-
over hogere onderhoudskosten staan lagere energiekosten; een stijging van de kosten van leer-en
hulpmiddelen wordt gecompenseerd door lager dan voorziene kosten van het Boekenfonds.

2. Onderwijsprestaties

2.1 Instroom

Het Stedelijk Gymnasium is een gewilde school in Zuid-Kennemerland. Het gevolg daarvan is dat re-
gelmatig een plaatsingsprocedure met een loting moet worden ingezet om de beschikbare plaatsten
te verdelen over het aantal aangemelde leerlingen. Eens per 3 jaar bestaat de mogelijkheid een extra
(6e) brugklas aan te bieden, waarmee de instroomcapaciteit wordt verhoogd naar 168 leerlingen. In
overige jaren is de capaciteit beperkt tot een instroom van 140 leerlingen. Het afgelopen jaar was
het aantal inschrijvingen precies gelijk aan het aantal plaatsen waardoor loting kon worden verme-
den.
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Tabel: Instroom (teldatum l oktober Jaar t-1)

2018 2019 2020 202.; 2022

# leerlingen 133 168 140 140 168

2.2 Onderwijsresultaten

Het slagingspercentage in 2019 was 94% en daarmee vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Het ge-
middelde cijfer voor het Centraal Examen was met 6,9 ook vergelijkbaar met de voorgaande jaren.
Het versterkt het beeld van een stabiele school die koers houdt.

Tabel Slagingspercentages en CE-cijfers

Examenresul-
taatjaar

Slagingspercentages | CE-cijfers gemiddeld
school ZG school ZG

2017 93% o 6,9 6,82
2018 94% 92.5 6,9 6,76
2019 94% o 6,9 6,78

Dat beeld wordt verder versterkt door de resultaten met betrekking tot Onderbouwsnelheid en Bo-
venbouwsucces. De investeringen in versterking van het mentoraat en het verder ontwikkelen van
passend onderwijs zijn hier mede debet aan,

Tabel Onderbouwsnelheid en Bavenbouwsucces

Schooljaar

Onderhouw

Bovenbouw

2016-17 2017-18

97,72% 99,02%

94,71% 93,42%

2018-19

98,52%

93,47%

2.3 Extra activiteiten leerlingen

In het kader van een brede gymnasiale vorming biedt het SGH talloze mogelijkheden aan leerlingen
hun talenten verder te ontplooien met extra activiteiten. De reizen varieerden van het Zeilkamp voor
de eerste klas tot de Rome- en Griekenlandreizen voor de 5e klas en van de reis naar de Ardennen in

de 3e klas tot de Talenreizen in de 4e klas. Aan de jaarlijkse toneeluitvoeringen, muziekavonden en
de Poëzieavond deden leerlingen massaal mee, en met regelmaat zijn excursies naar Haarlemse
(Teyler's Museum, Frans Hals Museum, Toneelschuur) en andere Nederlandse culturele instellingen
gebracht. Tevens is er via extra activiteiten aandacht gegeven aan kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben of juist extra uitdaging nodig hebben.
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Twee activiteiten waren opnieuw ware 'kroonjuwelen' van de school.:
Haarlem Model United Nations, waarbij meer dan 600 scholieren uit binnen- en buitenland
naar Haarlem kwamen om aan de conferentie deel te nemen. De leerlingen nemen zelf, met
steun van eenaantal docenten,, het voortouw en bepalen onder meer het jaarlijkse thema,
selecteren keynote speakers, en zorgen voor onderdak (deels bij ouders) van de gasten;
Team SGH deed met de elektrische auto mee aan een competitie in Londen, en op het par-
cours in competitie met auto's van met name universitaire en HBO teams. Team SGH slaagde
erin 1300 km afteleggen op 1 liter benzine, en is onder supervisie van een team van docen-
ten, verantwoordelijk voor alle technische aspecten, aërodynamica en werving van sponsor-
gelden.

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

Aandacht voor onderwijskundige vernieuwing is regelmatig gevraagd op studieochtenden en - mid-
dagen, vooral via rapportages van twee werkgroepen: het Motorblok en de Kweekvijver. Het Motor-
blok heeft gezocht naar rooster-technische oplossingen voor onderwijs dat meer tegemoet kan ko-
men aan de wens tot differentiatie en meer betrokkenheid van leerlingen. De Kweekvijver bracht
een aantal inspirerende voorbeelden van de inzet van digitale middelen in het onderwijs, ander ge-
bruik van leslokalen met oog voor differentiatie, digitale en Duo toetsing.

De Prestatieboxgelden werden dit jaar als volgt ingezet:
• Begeleiding hoogbegaafden en plusmentoraat: €26.000
• Lessen Informatica: €75.000

Kweekvijver: €50.000
Versterking decanaat: €24.000
Versterking bovenbouw mentoraat: €75.000

•

2.5 Kwaliteitszorg

Dit schooljaar is mede op aanwijzing van de Inspectie veel aandacht geschonken aan het Programma
van Toetsing en Afronding. De bestaande hiaten, met name de verbinding van de leerstof met (sub)
domeinen, zijn door de verschillende secties aangepakt en afgedicht.

Door de onderbezetting bij de directie het afgelopen jaar, is een achterstand opgelopen bij het uit-
voeren van de functionerings- en beoordelingsgesprekken met docenten. Met de MR is afgesproken
de beoordelingscyclus in 2020 de volle aandacht te geven.

Beschikbare rapportages met betrekking tot opbrengsten, doorstroom, afstroom en de uitkomsten
van tevredenheidsonderzoeken zijn met docenten gedeeld.

Bij het op orde houden van de onderwijskwaliteit zijn die jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken via
Kwaliteitscholen onder leerlingen en ouders een belangrijk instrument. De resultaten zijn dit jaar in-
tegraal en uitgebreid nnet de MR en het docentencorps gedeeld en besproken.
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Tevredenheid Ouders en Leerlingen

Tevredenheid Ouders en Leerlingen
Ouders 8.2
Leerlingen 6.4

De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken weken dit jaar significant af van de resultaten van
voorgaande jaren. Met name de gemeten tevredenheid onder leerlingen verminderde sterk en
daalde van 7,0 naar 6,4. Met name de tevredenheid onder leerlingen van het 3e jaar gaf reden tot
zorg. Om een beter inzicht te krijgen in de redenen waarom hun tevredenheid te wensen overliet,
zijn gesprekken georganiseerd tussen docenten en leerlingen (de 'Check' uit de PDCA-cyclus). De uit-
komsten van die gesprekken zijn vervolgens samengevat en gedeeld en besproken met de MR en alle
docenten. Secties is verzocht op basis van de uitkomsten veranderingen door te voeren in met name
het vormgeven van de studiewijzer, de aansluiting van de lesstof bij de thema's van nu, variatie in
activiteiten binnen de lessen en ruimte voor meer zelfstandigheid van leerlingen. De schoolleiding
ziet toe op implementatie (de 'Do' uit de PDCA-cyclus).

Schoolklimaat en Veiligheid
Het welbevinden op het SGH is naar tevredenheid. Dat gold in mindere mate voor de ervaren veilig-
heid en de aantasting daarvan. Pestgedrag, zowel fysiek als digitaal, hoort niet op het SGH thuis.
Hoewel de percentages leerlingen die aangeven 'heel vaak' of regelmatig' gepest te zijn laag, is elke
leerling die pesterijen ervaart, er één teveel. Binnen de MR is daarom gewerkt aan een meldcode
leerlingen. Het benoemen van leerling-vertrouwenspersonen en de verdere uitrol zijn voorzien in
2020.

Schoolklimaat en Veiligheid
Welbevinden 7.9
Ervaren veiligheid 7.2
Aantasting veiligheid 9.3

2.6 Projecten

Een groot aantal projecten is al benoemd in hoofdstuk 5. Andere projecten die dit jaar plaatsvonden
zijn de Paarse Vrijdag, deelname aan verschillende Olympiades en diverse culturele projecten.

3. Personele zaken

3.1 Formatie in fte (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Formatieoverzicht

Directie

OP

OOP

Tijdelijk
Vast

Aantal mannen

Aantal vrouwen

2017-18 2018-19

2

49,2
2

49,4
15,5
9,7

14,5
4,3

56,9
51

37

61,6

49
38
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2019-20

2
50,0

16,0

7,6
60,4
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De groei in de formatie is met name het gevolg van de toename in het Onderwijs Ondersteunend
Personeel. Een verklaring daarvoor is gegeven in hoofdstuk 1.4.

3.2 Functiemix in % (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

De functiemix blijft zorgelijk. Het goede nieuws daarbij is wel dat het in het vorig jaarverslag ver-
wachte mixgetal voor 2019-2020 van 158, beperkt is tot 153. De wens is om het mixgetal geleidelijk
te verlagen en binnen de OSZG-band breedte te brengen. Om de onderwijskwaliteit te borgen, zal dat
vooral worden gedaan via natuurlijke afvloeiing en nieuw te werven docenten, waar mogelijk, lager
in te schalen. Met de MR wordt gesproken om realistische verwachtingen aangaande toekomstige
bevorderingen te scheppen, middels helder beleid. Met de MR is daar een principe-akkoord over be-
reikt.

Functiemix

LB

2017-181 2018-19 2019-20

19 13 14

LC 21 23 20

LD 60| 64

Totaal 47 48

66

53fte

Functiemixgetal 152 151 153

Bandbreedte OSZG 129-141 129-141 129-141

3.3 Scholing en Professionalisering

Docenten zijn georganiseerd in vaksecties, die per leerjaar zorgen voor eenduidige leerdoelen, die
zijn vastgelegd in studiewijzers. Het merendeel van het docentencorps is al voor groot aantal jaren
aan het Stedelijk verbonden. Het belang voor bij- en nascholing is daarom groot. Per docent was een
budget van bijna € 800 voor bijscholing beschikbaar. Verreweg de meeste docenten zoeken vakin-
houdelijke bijscholing, gevolgd door verdere scholing op het gebied van onderwijsdidactiek,

4. Verbonden Partijen

4.1 Gemeente (leerplicht en projecten)

Met de gemeente is goed en regelmatig overleg met betrekking tot de handhaving van de leerplicht.
In het afgelopen jaar is intensief overleg geweest met de leerplichtambtenaar vanwege een vijftal
leerlingen. Daarbij is het gelukt vier van hen weer in het goede spoor te krijgen. Samen met het Fe-
lisenum vertegenwoordigt het Stedelijk het OSZG-bestuur in het Regionaal Besturenoverleg Onder-
wijs (RBO) Zuid-Kennemerland. Het RBO richtte zich met name op de volgende thema's: aanpak per-
soneelstekort; gelijke onderwijskansen; internationalisering; verbinding onderwijs-jeugdzorg en vei-
ligheid.

4.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording Passend Onderwijs)

Vorig jaar is het Stedelijk aangesloten bij het zogenoemde 'taartpuntjesoverleg'. In dit overleg tref-
fen een aantal kleinere, onafhankelijke VO-scholen uit Zuid-Kennemerland elkaar om informatie te
delen en gemeenschappelijke acties uit te zetten.
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In het Samenwerkingsverband VO-Zuid-Kennemerland ging het dit jaar met name over de problema-
tiek van thuiszitters en het belang van het bieden van een solide systeem van Passend Onderwijs.
Het SGH biedt daarvoor drie kaders: basisondersteuning, zorg en trajectvoorziening.
De basisondersteuning door docenten en mentoren was dit jaar, met name in de onderbouw, goed
op orde. Zorg en een trajectvoorziening werden door één functionaris gecoördineerd, maar er waren
verschillende docenten bij betrokken. Bij het zorgteam waren zo'n 60 leerlingen in beeld en de zorg
strekte zich uit van 'vinger aan de pols' tot intensieve begeleidingsgesprekken. In trajectvoorziening
zijn 30 leerlingen nog eens verder begeleid, waardoor we erin slaagden zo'n 90% van hen binnen-
boord te houden. Daarnaast zorgde trajectvoorziening voor begeleiding en advies voor ouders en
collega's.
Ook leerlingen die extra uitdagingen nodig hebben, werden in het kader van Passend Onderwijs on-
dersteund.

Ten slotte is met Stichting Spaarnesant verder gewerkt aan het "PO-VO" project, dat als doel heeft
talentvolle leerlingen uit het PO uit achterstandswijken de weg naar het categoriaal gymnasium te
laten vinden en hun context beter te begrijpen. Hierover meer in het volgende hoofdstuk.

5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

In het kader van het PO-VO-project werkte het SGH in dit kader intensief samen met 4 basisscholen
en bereikte 23 deelnemers (tegenover 12 vorig jaar), die op twee dagen het SG 1-1 bezochten enles-
sen volgden in Latijn, Drama, Lichamelijke Opvoeding en Techniek. Het is de uitdrukkelijke wens dit
project door te ontwikkelen door er meer scholen en partijen bij te betrekken.
Nauw verbonden met het PO-VO-project is de zogenoemde Huiskamer. De Huiskamer kan worden
gezien als "trajectbegeleiding light". De Huiskamer biedt een beperkt aantal leerlingen een plaats
waar in alle rust huiswerk gemaakt kan worden, als daar in de thuisomgeving geen ruimte voor is.
Leerlingen worden ook geholpen met hun planning en worden overhoord. Daarmee speelt de Huis-
kamer ook een rol in het voorkomen dat leerlingen uitvallen. Een groot deel van de kinderen die
werden ondersteund waren kinderen die naar het Stedelijk zijn gekomen vanuit het PO-VO-project.
Vanuit de gemeente Haarlem is veel belangstelling voor het functioneren van de Huiskamer uit het
oogpunt van het bevorderen van kansengelijkheid.
Voor het PO-VO-project en voor de Huiskamer zijn vorig jaar kostendekkende subsidies ontvangen
vanuit het Samenwerkingsverband.

6. Investeringen - Materiele zaken

6.1 Huisvesting

In afwachting van de verdere ontwikkeling van de renovatie van het gebouw aan de Prinsenhof zijn
er in 2019 geen grote uitgaven gedaan aan de schoolgebouwen. De kosten voor renovatie, initieel
inhoudelijk en financieel ingeschat op 3,6 miljoen, worden thans ingeschat op 7,6 miljoen. Om de fi-
pandering rond te krijgen, wordt een extra subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente Haarlem.
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6.2 Meerjarenonderhoudsplannen (uitvoering 2019)

Ook in 2019 is getracht het onderhoud aan het gebouw Prinsenhof te beperken tot het minimum. Dit
in afwachting van een totale renovatie. Wel zijn enkele reparaties aan het dak gedaan vanwege her-
haaldelijke lekkages.

6.3 ICT

De investeringen in ICT waren beperkt tot vooral noodzakelijke vervangingen. Wel zijn drie digitale
borden aangeschaft, die door de Stichting Architraaf zijn gefinancierd.

6.4 Apparatuur en Inventaris

Dit jaar is de aula voorzien van een uitklapbare tribune, die 200 zitplaatsen biedt. Ook de tribune is
gefinancierd door de Stichting Architraaf.

6.5 Leermiddelen

De uitgaven aan leermiddelen waren hoger dan verwacht, met name door een toename van de
kosten voor digitaal lesmateriaal.

7. Klachten

Er zijn in 2019 geen formele klachten ingediend.
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5.2 Gymnasium Felisenum

l. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie 2019

Werkelijk
2019

Begroot
2019

€ €
Baten

Lasten

Werkelijk
2018
€

3.1 Rijksbijdragen 4.998.365 4.704.680 5.011.301
3.2 Overige overheidsbijdragen 17.550 15.460 50.156
3.4 Baten werk i.o.v. derden
3.5 Overige baten 436.204 316.240 492.680

Totaal baten 5.452.119 5.036.380 5.554.137

4.1 Personele lasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

4.239.190
138.400
199.727
790.525

5.367.842

4,035.400
156.700
221.900
657.800

5.071.800

4.072.021
142.763
184.553
880.762

5,280.099

Saldo baten en lasten 84.277 -35.420 274.038

5. Financiële baten en lasten

Resultaat

6.451

90.729

5.000

-30.420

6.644

280.682

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat

Voor 2019 heeft het Felisenum een tekort begroot van € 30.000. Het kalenderjaar wordt afgesloten
met een overschot van € 90.000. Daarmee is een verschil tussen begroot en werkelijk ontstaan van €
120.000. Dit verschil wordt verklaard door diverse factoren. Er is sprake van een toename van de ba-
ten van € 480.000 en een toename van de lasten van € 360.000.
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In 2019 is aanvullende bekostiging ontvangen van € 94.000. Deze bijdrage dient te worden besteed
in het lopende óf het volgende schooljaar (2020-2021) en dient in het teken te staan van meer ont-
wikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leraren, begeleiding van zij-instromers of
onderwijsinnovatie. Het Felisenum is in gesprek met de PM R over de besteding van deze middelen in
het schooljaar 2020-2021. Daarnaast is een aanvullende bekostiging ontvangen ter compensatie van
gestegen CAO- lonen.

De personele lasten zijn € 280.000 hoger dan begroot. Dit is gedeeltelijk het gevolg van de gestegen
CAO-lonen en gedeeltelijk het gevolg van getroffen voorzieningen, voor langdurig zieke werknemers.

De afschrijvingen en huisvestingslasten zijn lager dan begroot, totaal € 40.000. De overige lasten zijn
€ 133.000 hoger dan begroot. Hiervan bestaat € 48.000 uit extra kosten van reizen en excursies van
leerlingen, waar ook extra ontvangsten tegenover staan.

1.3 Baten

De lumpsumbekostiging neemt het overgrote deel van het totale budget voor zijn rekening. De to-
tale Rijksvergoeding bedraagt ruim 89% van de totale ontvangsten. In deze bijdrage is ook de vergoe-
ding voor leermiddelen opgenomen. Daarnaast ontvangt de school zowel subsidies die direct voort-
vloeien uit overheidsbeleid, als subsidies die zijn toegekend op initiatief van de school. Daarnaast
ontvangt de school inkomsten uit ouderbijdragen, inkomsten van ouders voor reizen en excursies.

1.4 Personele lasten

De kosten voor de personele lasten zijn in overeenstemming met de begroting, met inachtneming
van de eerdergenoemde CAO-loonstijging die in de lumpsum is gecompenseerd. Op enkele onderde-
len zijn de kosten hoger dan begroot omdat de school te maken heeft met een paar langdurig zieke
docenten.

1.5 Personele lasten

De materiele lasten zijn in lijn met de begroting. De afschrijvingen blijven nog iets achter bij de be-
grating, de uitvoering van de voorgenomen investeringen heeft in 2019 enige vertraging opgelopen.
De kosten voor schoolboeken en leer- en hulpmiddelen waren hoger dan begroot.
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2. Onderwijsprestaties

2.1 Instroom

De ontwikkeling van de leerlingaantallen op het Gymnasium Felisenum waren in 2019 een belangrijk
punt van aandacht. In de prognose werd rekening gehouden met de krimp als gevolg van demografi-
sche factoren in de regio Velsen. In het jaar 2018 was het aantal aanmeldingen lager dan het aantal
dat op grond van demografische factoren verwacht mocht worden.

De toename van het aantal leerlingen in 2019 blijkt in 2020 gecontinueerd te worden. De school is
zichtbaarder geworden en het aantal aanmeldingen is, tegen de demografische trend in, in 2019
gestegen naar 108 leerlingen voor het schooljaar 2019-2020. Voor het schooljaar 2020-2021 wor-
den 110 nieuwe leerlingen verwacht. Daarmee hoopt de school de stijgende lijn door te zetten. In
de komende jaren worden verdere investeringen in onderwijskwaliteit, zorg en PR gedaan met als
doel om deze stijgende lijn te behouden.

Tabel: Instroom (teldatum l oktober jaar t-1)

2018 2019 2020 2021 2022

# leerlingen 89 108 110 -1-10 110

2.2 Onderwijsresultaten

Het slagingspercentage op het Gymnasium Felisenum van het schooljaar 2018-2019 was lager dan de
school ambieert.

Er waren 94 kandidaten die het examen hebben afgelegd, hiervan zijn er 84 geslaagd. 12 leerlingen
zijn Cum Laude geslaagd. In vergelijking met het landelijk gemiddelde valt vooral op dat de vakken
Latijn en Grieks op het Felisenum beduidend lager scoren dan de benchmark.

Tabel Slagingspercentages en CE-cijfers

Examenresultaat
jaar

Slagingspercentages
school ZG

CE-cijfers gemiddeld
school ZG

2017 86,0 n.b. 6,70 6,82
2018 94,6 92,5 6,75 6,76
2019 89,4 n.b. 6,61 6,78

De onderbouwsnelheid is op het Felisenum net beneden de norm. De norm is 95,2%, het driejaarsge-
middelde is 94,9%. De school heeft in de afgelopen jaren een mentorprogramma ontwikkeld waarin
meer aandacht is voor studievaardigheden en individuele begeleiding van leerlingen, met als doel de
uitstroom en het zittenblijven in de onderbouw te beperken. Tot op heden zijn de resultaten van dit
mentorprogramma nog niet conform verwachting. Ook in het schooljaar 2019-2020 wordt dit pro-
gramma verder ontwikkeld. Daarnaast profileert het Felisenum zich als een kansenschool. In bijzon-
dere gevallen worden leerlingen toegelaten met een Havo/Vwo-advies maar waarbij de basisschool
pleit voor een kans op het gymnasium. Het onderzoek naar de relatie tussen basisschooladvies en
uitstroom van leerlingen heeft nog niet tot bijstelling van deze beleidslijn geleid.
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Het bovenbouwsucces is binnen het Felisenum in de afgelopen jaren ruim boven de norm van 81,6%.

Tabel Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces

Schooljaar

Onderbouwsnelhejd

Bovenbouwsucces

2016-2017 2017-2018

94,14%

92,29%

2018-2019

96,68% 93,81%

90,38% 91,02%

2.3 Extra activiteiten leerlingen

Op het Gymnasium Felisenum worden vele activiteiten aangeboden. Zo organiseert de school ver-
schillende buitenlandse reizen en excursies waaronder de Rome- en Griekenlandreis, de reizen naar
Londen, Berlijn, Normandië en Edinburgh. Ook dichter bij huis worden diverse excursies georgani-
seerd, zoals bijvoorbeeld excursies naar het Rijksmuseum en het Van Goghmuseum. Ook een duinex-
cursie, een excursie naar het havengebied in Rotterdam en wadlopen maken onderdeel uit van het
programma,

Daarnaast organiseert de school een veelheid aan culturele activiteiten, waaronder het bezoek aan
een toneelvoorstelling, het werken aan een eigen toneelproductie, een bezoek aan het Concertge-
bouw, het Muziekgebouw aan het IJ, de Nationale Opera, diverse museumbezoeken, excursies die in
het teken staan van filosofie en een lezingencyclus over uiteenlopende onderwerpen, die ook voor
belangstellenden van buiten de school toegankelijk is.

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

De gelden die beschikbaar kwamen in het kader van de Prestatiebox zijn veelal ingezet in de perso-
nele sfeer voor de extra activiteiten die het Gymnasium Felisenum haar leerlingen aanbiedt. Het gaat
daarbij om extra begeleiding van leerlingen. Deze begeleiding richt zich op verdere ontwikkeling van
studievaardigheden, leren "leren" en op de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Het traject
waarin met name de mentoren van de onderbouw en van het derde en vierde leerjaar worden ge-
traind en waarin het lesprogramma op het gebied van studievaardigheden wordt verbeterd, is ook in
2019 gecontinueerd.

Daarnaast is er ruimte gemaakt voor opvang van leerlingen die moeite hebben het programma te
volgen. Zij kunnen op school onder toezicht hun huiswerk maken. Voor de vakken waarvoor dit nodig
is, is extra tijd gereserveerd om leerlingen te ondersteunen.

2.5 Kwaliteitszorg

Het Gymnasium Felisenum is in 2019 bezocht door de Inspectie. Tijdens dat bezoek is door de In-
specteur geconstateerd dat er tekortkomingen waren in het Programma van Toetsing en Afsluiting
(PTA). Tevens bleek dat uit de registratie niet was vast te stellen of aan de handelingsdelen zoals op-
genomen in het PTA was voldaan. Het Felisenum heeft de opmerking van de Inspecteur ter harte ge-
nomen en verbeteringen in het proces van registratie doorgevoerd, waardoor eventuele lacunes eer-
der worden geconstateerd.
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Daarnaast heeft het Felisenum de ambitie om de doelgerichtheid op het gebied van de kwaliteitszorg
verder te verbeteren. De PCDA-cyclus rondom schoolplan, ambities en evaluatie daarvan is op orde.
De meetbaarheid van de te behalen ambities behoeft verdere verbetering.

Tevredenheid Ouders en leerlingen
De algemene tevredenheid van ouders is hoger dan die van de vergelijkingsgroep. De vergelijkings-
groep bestaat uit het gemiddelde van Vwo-scholen in Nederland. Ouders zijn tevreden over de men-
tor van hun kind en over de wijze waarop de school omgaat met pesten. Ouders zijn minder tevre-
den over de beschikbaarheid van ICT-middelen op school.

De leerlingentevredenheid is gebaseerd op de enquête die is afgenomen in de leerjaren l, 4 en 6, De
gemiddelde tevredenheid van Vwo-leerlingen is 6,7. Op het Gymnasium Felisenum is die tevreden-
heid 6,5. De leerlingen op onze school zijn minder tevreden over 'eigentijds onderwijs'. De vragen die
in de enquête hierover worden gesteld, hebben uitsluitend betrekking op de ICT-voorziening van de
school.

Op het aandachtsgebied 'brede vorming' scoort de school een 5,8. Dat is gelijk aan het landelijk ge-
middelde van Vwo-leerlingen. Gezien de aard van de school en het ambitieniveau streeft de school
naar een hogere mate van tevredenheid op dit gebied. De deelvragen die onder de noemer brede
vorming zijn gesteld hebben betrekking op de mate waarin de lesstof aansluit bij het nieuws, op de
buitenschoolse activiteiten die de schoot onderneemt en op de begeleiding die wordt geboden bij de
keuze van een vervolgstudie. Dit laatste onderwerp, de loopbaanbegeleiding, wordt door leerlingen
minder hoog gewaardeerd dan het landelijk gemiddelde.

Tevredenheid Ouders en Leerlingen
Ouders 8,3
Leerlingen 6,5

Schoolklimaat en Veiligheid
De veiligheid scoort bij leerlingen hoog (9,1) maar wel iets lager dan het landelijk gemiddelde. De ou-
ders zijn juist bovengemiddeld tevreden over het schoolklimaat op het Felisenum.

Schoolklimaat en Veiligheid
Welbevinden 7,6
Ervaren veiligheid 7,5
Aantasting veiligheid 9,1

De resultaten van deze tevredenheidenquêtes laten zien dat er aanleiding is om de ICT-infrastructuur
en de ICT-component in de klas verder te versterken. In het afgelopen jaar zijn daartoe diverse inves-
leringen gedaan. Tevens zal verder worden ingezet op de activiteiten van het decanaat en loopbaan-
oriëntatie.

2.6 Projecten

De gezamenlijke bètavakken hebben ook in 2019 verder gewerkt aan de ontwikkeling van het
nieuwe vak: engineering, dat in de plaats komt van het bestaande vak techniek. Voor de ontwikke-
ling van dit nieuwe vak is een LOF-subsidie ontvangen. Het doel van de ontwikkeling van het nieuwe
vak is dat het kan bijdragen aan de innovatie van het onderwijs op het Felisenum met het oog op 21e
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-eeuwse vaardigheden. Samenwerking in teams waarbij leerlingen met verschillende soorten inbreng
samen een tastbaar product realiseren, zorgt daarbij voor een vruchtbare leersituatie.
Voor dit nieuwe vak is gestart met een interne verbouwing, om de beschikbare faciliteiten aan de
nieuwe leerdoelen aan te passen. De subsidie voor de ontwikkeling van dit nieuwe vak is eind 2017
ontvangen, de doorlooptijd van het project was twee jaar, waardoor de ontwikkeling ook in 2019
heeft plaatsgevonden.

3. Personele zaken

3.1 Formatie in fte (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Formatieoverzicht j 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Directie 2,0 2.0
OP 37,64 35,09

2,0
34,98

OOP 10,48 11,17
Tijdelijk 6,87 8,23

11,17
6,79

Vast 43,25 40,03 41,4
Aantal mannen 33 29 30
Aantal vrouwen 37 36 37

De omvang van de personele formatie ontwikkelt zich in lijn met de leerlingenaantallen. Gezien de
onzekerheid in het aantal leerlingen in de toekomst streeft het Felisenum ernaar een flexibele schil
aan te houden. Dit staat echter op gespannen voet met de wens om bij de huidige arbeidsmarkt
kwalitatief goed personeel aan te blijven trekken.

3.2 Functiemix in % (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Onderstaande tabel laat zien dat het functiemixgetal in de afgelopen drie jaar is gedaald van 135,1
naar 125,7. Dit is het gevolg van het feit dat een aantal collega's in de afgelopen jaren met pensioen
is gegaan. Daarmee is het functiemixgetal gedaald tot beneden de bandbreedte zoals binnen de
OSZG is afgesproken. In lijn met het geformuleerde loopbaanbeleid zal de formatie in LD vanaf l au-
gustus 2020 weer toenemen. Op grond van deze prognose wordt verwacht dat het functiemixgetal in
het schooljaar 2020-2021 zal toenemen tot binnen de bandbreedte.

Functiemix
2017 2018 2019

fte in % fte in % fte in %
LB 13,5% 23,6% 23,7%
LC 37,9% 20,8% 26,9%
LD 48,6% 55,6% 49,4%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0%

Functiemixgetal 135,1% 131,9% 125,7%

3.3 Scholing en Professionalisering

Het Felisenum heeft in 2019 een intensief traject afgerond dat in het teken stond van de realisatie
van de ambities van het schoolplan en de gewenste organisatiecultuur binnen de school. Voor het
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behalen van de ambitieuze doelen uit het Schoolplan 2017 - 2021 is een professionele en veilige cul-
tuur noodzakelijk. Een nadere onderlinge afstemming over de gewenste cultuur bleek noodzakelijk.

4. Verbonden Partijen

4.1 Gemeente (leerplicht en projecten)

Het Gymnasium Felisenum onderhoudt actief contact met de gemeente, met name via het OOGO
(Op Overeenstemming Gericht Overleg betreffende huisvesting) en het LEA (de Lokale Educatieve
Agenda). Er is regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar. Voor de maatschappelijke stage wordt
samengewerkt met de gemeente, het Centrum voor Vrijwilligerswerk Velsen en de andere Velsense
scholen voor VO. Voorts is er een regelmatig overleg van de directies van alle Velsense scholen voor
VO en een overleg binnen het kader van het VIOS-beleid (Veiligheid In en Om de School) waaraan
behalve de scholen ook gemeente, bureau Halt en de politie meedoen.

4.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording Passend Onderwijs)

Het beroep dat gedaan wordt op het zorgteam is in 2019 verder toegenomen. Het betreft zowel leer-
tingen met een beschreven zorgprofiel en bijbehorend OPP als leerlingen die tijdelijk extra onder-
steuning nodig hebben, maar niet vallen binnen de formele zorgstructuur. Het is om deze reden dat
de formatie die beschikbaar is gesteld voor de trajectbegeleiding is uitgebreid. Door het SWV wordt
de trajectbegeleiding bekostigd voor 1,2 fte, De ingezette trajectbegeleiding bleef achter met 0,8 fte.
Na de 2omer van 2019 is deze uitgebreid naar 1,4 fte.

5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

Op dit punt zijn geen vermeldenswaardige zaken aan de orde. De school hoeft niet te loten, de uren-
norm wordt gerealiseerd,

6. Investeringen - Materiele zaken

6.1 Huisvesting

Op het gebied van huisvesting is het regulier onderhoud uitgevoerd. Daarnaast zijn de werkzaamhe-
den gestart in het kader van de verbouwing van het tekenlokaal, het technieklokaal en de traject-
ruimte. Modernisering van het technieklokaal bleek noodzakelijk. Binnen de school bestond de wens
om het lokaal Techniek naast het lokaal Natuurkunde te plaatsen. Een verhuizing van het huidige lo-
kaal Tekenen paste daarbij. Tevens was het voornemen om de trajectruimte te verplaatsen. Hiermee
wordt meer recht gedaan aan de ondersteuning van leerlingen in het kader van passend onderwijs.
Deze werkzaamheden worden afgerond in 2020.

Daarnaast is in 2019 gestart met de voorbereiding voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak
van het auditorium. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in 2020 afgerond. Voor deze
zonnepanelen is een subsidieaanvraag ingediend en toegekend. Deze subsidie wordt uitgekeerd in
de periode 2020 tot en met 2034 per geproduceerd MWh.
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4.2 Meerjarenonderhoudsplannen (uitvoering 2019)

Het meerjarenonderhoud is uitgevoerd conform het meerjarenonderhoudsplan.

4.3 ICT

In 2019 is de school overgestapt op de nieuwe omgeving Windows365. Hiermee kan het beheer en
onderhoud van de computers op school volledig op afstand en door derden worden uitgevoerd. De
school kiest ervoor het beheer en onderhoud van de ICT-faciliteiten bij derden te beleggen en de be-
schikbare capaciteit in te zetten voorgebruikersondersteuning. Zowel de gegevensopslag, het ge-
bruikersbeheer, het beheer en onderhoud van het besturingssysteem als de generieke applicaties
zijn bij derden belegd.

4.4 Apparatuur en Inventaris

In 2019 is een voorstel uitgewerkt om de huidige smartboards in de leslokalen te vervangen door
touchscreens. Het meubilair in de lokalen in de benedenverdieping wordt jaarlijks per twee leslo-
kalen vervangen.

4.5 Leermiddelen

Op het Gymnasium Felisenum zijn leerboeken het belangrijkste leermiddel. Dit wordt aangevuld met
extra materialen die ook wel via de ELO van Magister worden aangeboden.

6. Klachten

De meeste kiachten/opmerkingen komen binnen bij de leraar, mentor of teerjaarcoördinator en wor-
den daarmee in de meeste gevallen naar tevredenheid afgehandeld,

In mei 2015 is bij de landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen een klacht ingediend tegen
het Felisenum. In 2016 is door de ouders een schadeclaim ingediend, daarover heeft de rechter in
2017 uitspraak gedaan. Door ouders is hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak. In 2019 is
het Felisenum ook in hoger beroep in het gelijk gesteld,

BV 48
ter iden»(fic?ftie

VAN REE AÜCQVNTANTS



5.3 Barlaeus Gymnasium

l. Algemene FinanciëleOntwikkelingen

1.1 Exploitatie2019

Baten

3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.4 Baten werk i.o.v derden
3.5 Overige baten

Totaal baten

Werkelijk Begroot Werkelijk
2019 2019 2018
€

6.427.291
126.061

402.575

€

6.074.400
110.200

415.000

€

6.211.928
137.578

644.170

6.955.927 6.599,600 6.993.675

Lasten

4.1 Personele lasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

5.203,892
195.059
350.323
845.572

Totaal lasten

5.250.300
190.100
320.500
889.100

6.594.847 _6,650,000

5.196,710
204.532
319.161
959.181

6.679.584

Saldo baten en lasten 361.080 -50.400 314,092

5. Financiële baten en lasten

Resultaat

4.677

365.757

5.000

-45.400

5.460

319.552

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat

Het resultaat van het Barlaeus Gymnasium komt uit op € 365.757. Begroot was een bescheiden ne-
gatief resultaat van - € 45.400. De totale baten zijn 5,4 % hoger dan begroot, de lasten vallen 0,8 %
lager uit. Het belangrijkste verschil tussen begroting en realisatie is het gevolg van een forse verho-
ging van de iumpsumbekostiging in verband met de incidentele loonontwikkeling en toename van de
sociale lasten. Aan het einde van het kalenderjaar kwamen er bovendien aanvullende middelen be-
schikbaar vanuit het convenant dat de overheid sloot met de onderwijsorganisaties. Voor het Bar-
laeus gaat het om een extra bedrag van € 125.362 dat onderdeel is van het positieve resultaat over
2019. De middelen uit het Onderwijsakkoord 2019 worden opgenomen in een bestemmini
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zodat we in overleg met de MR op een later moment kunnen besluiten over de inzet van de midde-
ten in 2020 en 2021. De lumpsum was hierdoor in totaal € 288.766 hoger dan begroot.
Ook het Samenwerkingsverband kwam lopende het jaar weer met aanvullende middelen die een po-
sitieve invloed hadden op het saldo. In totaal € 24.473 hoger dan begroot.
Tot slot heeft het Barlaeus vorig jaar door een aantal langdurig zieken een hogere vergoeding ont-
vangen uit het ZIZO-fonds dan begroot. Het verschil bedroeg € 76.493. Omdat de collega's in de loop
van het jaar beter konden worden gemeld of uit dienst gingen, kon de voorziening voor langdurig
zieken geheel vrijvallen. Dat levert een voordeel op van € 112.850.
Aan de lastenkant loopt de realisatie goed in de pas met de begroting, net als voorgaande jaren.
Al met al zijn verschillen soms fors, maar bijna altijd ook moeilijk te begroten. Dat heeft geleid tot
een positief resultaat, dat ons toch al steeds betere weerstandvermogen verder versterkt van 16%
in 2015 naar 29% in 2019. Daarmee voldoet het Barlaeus aan de norm van 25% die we binnen de

OSZG hanteren. Het resultaat laat zien dat de gewenste begrotingsdiscipline er is. De begroting is
meerjarig in evenwicht. Dat geeft vertrouwen en rust.

1.3 Baten

Van de totale inkomsten komt het overgrote deel van het Rijk. In deze rijksbijdrage is ook een ver-
goeding leermiddelen opgenomen. Hiermee bekostigt de school voor de leerlingen gratis studie-en
werkboeken. Daarnaast ontvangt de school overheidssubsidies voor kwaliteitsontwikkeling en zorg-
gelden via het Samenwerkingsverband. Individuele personeelsleden hebben verschillende beurzen
en subsidies ontvangen via het ministerie en de gemeente (promotiebeurs, LOF-beurs, leraren-
beurs, zij-instroomsubsidies). De gemeente Amsterdam heeft ook (incidenteel) middelen beschik-
baar gesteld voor onderwijsontwikkeling.
De vrijwillige ouderbijdragen van de school bestaan uit een algemene ouderbijdrage van € 80, een
bedrag van € 75 voor activiteiten en de contributie van de Oudervereniging van € 40, Daarnaast is
er een variabel (spaar)bedrag voor reizen en excursies dat per leerjaar varieert tussen de € 110 en
de € 290. De besteding van de algemene ouderbijdrage staat vermeld in de Schoolgids en is over-
eengekomen met de MR. Er gaat veel geld om in het ruime aanbod aan reizen en excursies: deze
lopen in de jaarrekening op een saldo 0. Er wordt niet aan verdiend en er wordt ook geen geld bij-
gelegd uit de Rijksmiddelen. Ook de oudervereniging van het Barlaeus ondersteunt een aantal acti-
viteiten met middelen bekostigd uit de contributie van de vereniging. We hebben er in 2019 voor
gekozen om een flink deel van de activiteiten in andere kostengroepen op te nemen, waardoor een
vergelijking tussen baten en lasten dit jaar lastig is.

1.4 Personele lasten

De totale personeelslasten vallen marginaal hoger uit dan begroot, € 18.938. De kosten voor OOP
zijn gestegen omdat we met ingang van schooljaar 2019-2020 hebben gekozen voor inbesteding
van het beheer en onderhoud van de ICT. De personeelslasten drukken daardoor vanaf dat moment
op het OOP drukken en niet meer op de post overig personeel.

1.5 Materiele lasten

De materiële lasten waren marginaal hoger dan begroot. De belangrijkste verschillen zitten in licht
stijgende tasten voor onderhoud, hogere energiekosten en een hogere afschrijving op ICT door de
nieuwe server en de uitbreiding van het aantal werkplekken in de mediatheek.
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2. Onderwijsprestaties

2.1 Instroom

Het aantal aanmeldingen overstijgt het aantal plekken dat beschikbaar is ruim. Omdat er jaarlijks
niet meer dan 140 tot 145 leerlingen geplaatst kunnen worden, blijft het aantal leerlingen ook
stabiel, ondanks de groeiende populariteit van het Barlaeus.

Tabel: Instroom (teldatum l oktober jaar t-1)

2018

# leerlingen 142

2019 2020 2021 2022

146 145 145 145

2.2 Onderwijsresultaten

De examenresultaten waren net als voorgaande jaren uitstekend. De maatregelen die na het ma-
gere resultaat in schooljaar 2015-2016 zijn genomen, hebben blijvend gezorgd voor een verbete-
ring.

Tabel Slagingspercentages en CE-cijfers

Examenresultaat
jaar

Slagingspercentages
school ZG

CE-cijfers gemiddeld
school ZG

2017 95,4 nb 6,99 6,82
2018 97,6 92.5 7,06 6,76
2019 96,4 nb 6,93 6,78

De tussentijdse uitstroom op het Barlaeus Gymnasium is laag. De onderbouwsnelheid op het
Barlaeus ligt ruim boven de norm (98,2 %, norm 94,25%), het bovenbouwsucces heel ver
daarboven (94,27%, norm 80,5%).

Tabel Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces

Schooljaar 2017-18 2018-19 2018-19

Onderbouw 95,42% 97,94% 98,21%
Bovenbouw 94,01% 93,87% 94,27%

Inspectierapporten

In het najaar is op bestuursniveau een start gemaakt met het vierjaarlijks onderzoek door de On-
derwijsinspectie. De rapportage van dat onderzoek komt beschikbaar in 2020.
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2.3 Extra activiteiten leerlingen

Naast de excursies in de verschillende leerjaren kunnen leerlingen op het Barlaeus zich op veel gebie-
den ontwikkelen. Het schoolleven kent een breed scala aan activiteiten zoals de musical, het muziek-
theater en het Barlaeusjeugdparlement. Leerlingen kunnen bij de Moderne Vreemde Talen ERK-exa-
men doen (Delf, Goethe en Cambridge). Ook buiten de school kunnen leerlingen zich ontplooien. Om
die reden heeft het Barlaeus contacten met de Leidse Universiteit voor Laptop en Pre-University Col-
lege en de Vrije Universiteit. Leerlingen kunnen meedoen aan het Honours programma (HPG) van de
SHZG,

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

De onderwijskundige ontwikkelingen op het Barlaeus zijn gekoppeld aan het vastgestelde schoolplan.
Daarin staan versterking van de kwaliteit van onderwijs, leren "leren", leren van en met elkaar en het
stimuleren van diversiteit centraal. Jaarlijks wordt een activiteitenplan vastgesteld waarin staat be-
schreven op welke manier we invulling geven aan die speerpunten. Afgelopen schooljaar is bijvoor-
beeld gekozen voor inzet op Lesson Study, versterking van het mentoraat in klas 4 en informatievaar-
digheden. Door de invoering van een so-vrij eerste leerjaar en beperking van de toetsing in de andere
leerjaren van de onderbouw, is er schoolbreed veel aandacht voor diagnostisch toetsen en formatief
evalueren.

2.5 Kwaliteitszorg

Naar aanleiding van de maatschappelijke discussie rond toetsing en examinering heeft het Barlaeus
in 2019 alle schoolexamens kritisch tegen het licht gehouden. Dat heeft geleid tot een vereenvoudigd
programma van toetsing en afsluiting. Om te borgen dat het PTA voldeed aan wettelijke vereisten is
op bestuursniveau een mini-audit georganiseerd en heeft een externe deskundige het PTA beoor-
deeld.

Tevredenheid ouders en leerlingen

Elk jaar neemt de school onder ouders en leerlingen uit klas l, 4en 6 een tevredenheidsonderzoek
af. Het Barlaeus scoort structureel (ver) boven het landelijk gemiddelde. Dat geldt zowel voor de te-
vredenheid als voor de cijfers rond sociale veiligheid. Op vier van de vijf onderzochte thema's (uitda-
gend onderwijs, brede vorming, communicatie en schoolklimaat) scoort het Barlaeus bij de 5% beste
scholen van Nederland.

Tevredenheid Ouders en Leerlingen
Ouders 8.8
Leerlingen 7.2

Schoolklimaat en Veiligheid
Welbevinden
Ervaren veiligheid
Aantasting veiligheid

8.3
7.9
9.6

cijfers op schoolniveau uit rapportage monitoring sociale veiligheid uit Vensters

BV 52
ter idenftifitatie

•^'

VAN REE ACCOUNTANTS



2.6 Projecten

Het Barlaeus werkt samen met de vier andere hoofdstedelijke gymnasia op het gebied van leerlingen
met weinig sociaal kapitaal. Vorig jaar is een gezamenlijk project ouderbetrokkenheid uitgevoerd.
Daarnaast wordt door deze gymnasia gezamenlijk jaarlijks een lerarenconferentie georganiseerd. In
2019 was het thema van de intergymnasiale studiemiddag het goede gesprek.

Voor de tweede keer op rij neemt het Barlaeus deel aan een Europees samenwerkingsproject met
andere gymnasia in Duitsland, Italië en Griekenland, dit keer over de bedreigingen van de Europese
democratie. Onderdeel van deze uitwisseling is een theatervoorstelling die op het Barlaeus is uitge-
voerd in 2019.

3. Personele zaken

3.1 Formatie in fte (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Formatieoverzicht

Directie
OP
OOP
Tijdelijk
Vast
Aantal mannen
Aantal vrouwen

2017-18 2018-19
3 2,8

43,4 48,4
U 6 12,5
10,6 8
48,4 55,7
59% 50%
41% 50%

2019-20
3
47

12,55
10,45
52,1
50%
50%

3.2 Functiemix in % (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Vanaf 2016 is het functiemixgetal fors gedaald door vertrek van een aantal personeelsleden, naar
151 in 2017. Op dit moment is het functiemixgetal 148. De komende jaren zal die waarde stabiel blij-
ven door enerzijds bevordering van personeelsleden uit LB naar LC en (in een enkel geval) van LC
naar LD en anderzijds pensionering van een aantal collega's.

Functiemix 2017-181 2018-191 2019-20
LB 22,1 21,2 20,3
LC 4,4 5,6 11,1
LD 73,4 73,2 68,6
Totaal 99,9 99,9

Functiemixgetal 151 152
100
148

Bandbreedte OSZG 129-141 129-141 129-141
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3.3 Scholing en Professionalisering

Scholing vindt merendeels plaats in individuele scholingstrajecten. In 2019 zijn vijf teams van in to-
taal 28 docenten begonnen met tweejarige ontwikkeltrajecten rond intervisie, versterking mento-
raat, criteriumgericht beoordelen, inzet dynamische software bij wiskunde en informatievaardighe-
den. Deze trajecten worden grotendeels gefinancierd met de teambeurzen van de gemeente Amster-
dam (€ 50.000 voor de periode 2019-2021). Er zijn twee docenten met een promotiebeurs en één
docent met een zij-instroombeurs. Er is in 2019 minder gebruik gemaakt van de beschikbare professi-
onaliseringsmiddelen dan de afgelopen jaren (46.136 tegenover 61.520 in 2018),

4. Verbonden Partijen

4.1 Gemeente (leerplicht en projecten)
Het Barlaeus participeert in de Vereniging van Amsterdamse Schoolbesturen OSVO. Er is een actieve
relatie met Leerplicht in verband met het terugdringen van verzuim. Gemeentelijke projecten zijn er
niet buiten de eerdergenoemde onderwijsprojecten die worden gefinancierd met de Amsterdamse
teambeurzen.

4.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording Passend Onderwijs)

Het Barlaeus Gymnasium maakt deel uit van het schoolbestuur OSZG en participeert in de persoon
van de rector in het bestuur. Binnen het bestuur vindt uitwisseling en besluitvorming plaats op het
gebied van onder meer personeels- en financieel beleid en worden voorstellen voor de Raad van
Toezicht geformuleerd. Daarnaast is de school lid van de VO-raad en van Stichting het Zelfstandig
Gymnasium. In Amsterdam is de rector actief binnen het samenwerkingsverband van 5 Amsterdamse
gymnasia en participeert hij in de OSVO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen.

Het Barlaeus is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Die-
men. Dit is een vereniging waarin de 26 schoolbesturen met ruim 80 scholen voor voortgezet onder-
wijs en voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen samenwerken aan de uitvoeringvan
de Wet passend onderwijs. Het bestuur van het Samenwerkingsverband bestaat uit zes leden. Deze
leden zijn afkomstig uit het bestuur van de samenwerkende scholen en de directeur-bestuurdervan
het Samenwerkingsverband. Na een uitvoerige evaluatie en een zorgvuldig besluitvormingstraject
waarbij alle betrokken partners ruim in staat zijn gesteld hun inbreng te leveren, is in 2019 een
nieuwe ondersteuningsplan "Samen voor elke leerling" vastgesteld.

Tijdens het vierjaarlijkse inspectiebezoek in 2018 constateerde de Onderwijsinspectie dat het intern
toezicht nog niet geheel onafhankelijk was ingericht. De inspectie achtte dat niet verwijtbaar, maar
gaf het bestuur wel een herstelopdracht met betrekking tot onafhankelijk intern toezicht. De alge-
mene ledenvergadering besloot dan ook tot het werven en aanstellen van een onafhankelijk voorzit-
ter, op basis van een breed gedragen profielschets. Per l januari 2020 is de heer M. Voerman onaf-
hankelijk voorzitter van de Algemene Ledenvergadering. Hij woonde, ter kennismaking, ook de le-
denvergadering van 18 december 2019 bij.
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Om de interne zorgstructuur te versterken ontvangt het Barlaeus Gymnasium ondersteuningsmidde-
len van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. De doelmatige besteding van middelen
wordt verantwoord aan het Samenwerkingsverband. Ouders en leerlingen worden actief geïnfor-
meerd over het ondersteuningsaanbod. Ook staat een overzicht van de ondersteuning en het school-
ondersteuningsprofiel op de website van de school. De ondersteuningsmiddelen worden uitgegeven
aan ondersteuning voor (individuele) leerlingen (€ 30.150), investeringen in interne zorgstructuur en
scholing (€ 7.250), interne en externe kwaliteitsverbetering (€ 35.000). Om de kansengelijkheid te
vergroten investeert het Barlaeus al meer dan tien jaar in extra begeleiding van leerlingen met een
andere sociaal-culturele of-economische achtergrond. Met de middelen van het Samenwerkingsver-
band is in 2019 ook de zelfgeschreven methode studievaardigheden herzien.

5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

In Amsterdam is veel discussie over het tekort aan plaatsen op populaire scholen. In 2015 is voor het
eerst gewerkt met een systeem van matching in plaats van loting. Het was bovendien het eerste jaar
waarin alleen het schooladvies en niet meer de Cito-score een rol speelde. In 2016 heeft de matching
in gewijzigde vorm plaatsgevonden. De evaluatie van deze vernieuwde matchingsprocedure was po-
sitief. In 2017 is de matchingsprocedure licht gewijzigd: leerlingen die 12 voorkeursscholen invullen
hebben de garantie geplaatst te worden op één van die scholen. Die aanpassing is in 2018 geïmple-
menteerd. In 2019 is begonnen met een evaluatie van het systeem. Besluitvorming daarover wordt
verwacht in 2020.

6. Investeringen - Materiele zaken

6.1 Huisvesting

Het Barlaeus Gymnasium bewoont een Rijksmonument. Het gebouw is in 1884 gebouwd en in de pe-
riode 2002-2005 geheel gerenoveerd. Het gebouw verkeert in goede staat van onderhoud. Subsidies
die zijn beschikt: jaarlijkse aanvragen voor het huisvestingsprogramma en een instandhoudingssubsi-
die van € 49.159 die in 2016 is beschikt door de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed. Die subsidie
wordt uitgekeerd in zes opeenvolgende jaren. De eerste tranche van € 7.378 is in 2017 gestort. Er is
ook een SDE+-subsidie aangevraagd en toegewezen (maximaal € 58.425).

6.2 Meerjarenonderhoudsplannen (uitvoering 2019)

Het MJOP is in april 2019 geactualiseerd. Er is ter plaatse een herinspectie uitgevoerd waarbij de ac-
tuele onderhoudstoestand van het gebouw is vastgesteld en is gekeken of er nieuwe gebreken zijn
ontstaan. Daarnaast zijn alle prijzen geïndexeerd naar het huidige prijspeil en is er op basis van de
herinspectie en de indexering een aangepaste begroting en planning opgesteld. Het contract onder-
houd, klein jaarlijks onderhoud en het planmatige onderhoud zijn conform MJOP uitgevoerd. Het
schilderwerk binnen het gebouw is vorig jaar afgerond.
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6.3 ICT

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in ICT, In 2018 is na uitvoerig onderzoek het serverpark
volledig vernieuwd. Er is een uitstekend netwerk dat bijzonder stabiel is. Computers en beamers wor-
den up-to-date gehouden op basis van de gebruikelijke afschrijvingstermijnen. In 2019 zijn er in de
mediatheek extra werkplekken gerealiseerd zodat de examenleerlingen tegelijkertijd digitaal examen
konden doen. In totaal zijn er nu iets meer dan 140 werkplekken. In de kantine is een wifi-netwerk
geïnstalleerd. Het Barlaeus heeft besloten tot inbestedingvan het beheer en onderhoud van het net-
werk,

6.4 Apparatuur en Inventaris

Zowel in de lokalen, de kantine als de gymzalen wordt de inventaris vernieuwd wanneer deze versle-
ten is. In 2019 zijn de 49 zonnepanelen met een totaal vermogen van ongeveer 16.000 kWp op het
dak geïnstalleerd en in bedrijf genomen. De gymzaal en 2 lokalen zijn ingericht met ledverlichting. Als
de prof in de 2 lokalen bevalt zullen we in 2020 alle lokalen en de sanitaire ruimten van ledverlichting
voorzien.

6.5 Leermiddelen

Voor het Barlaeus zijn leerboeken nog steeds de belangrijkste leermiddelen, aangevuld met extra (di-
gitale) materialen. Veel secties ontwikkelen ook zelf materiaal. In 2019 is het dienstverleningspakket
van Van Dijk aan leerlingen en ouders met betrekking tot de inname en uitlevering van de boeken
uitgebreid. Dat vertaalt zich in hogere kosten voor leermiddelen: een stijging van € 25.000,

7. Klachten

De meeste klachten komen binnen bij de leraar, mentor of conrectoren worden op dat niveau naar
tevredenheid afgehandeld. Er zijn in 2019 geen klachten ingediend op schoolniveau. In het kader van
de matchingsprocedure zijn er op bestuursniveau zeven bezwaren ingediend, waarvan er vier gericht
waren tegen het Bariaeus. Eén van de bezwaren is ingetrokken nadat de betrokken leerling alsnog
geplaatst kon worden via de reservelijst, de andere drie bezwaren zijn ongegrond verklaard.

/-^
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5.4 Vossius Gymnasium

l. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie 2019

Baten

3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.4 Baten werk i.o.v. derden
3.5 Overige baten

Werkelijk
2019
€

6.654.982
117.776

532.192

Begroot
2019
€

6.251.900
76.000

477.200

Werkelijk
2018
€

6.250.276
81.936

522,626

Totaal baten ^,304.950 6.805.100 6.854.838

Lasten

4,1 Personele lasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

5.333.438
169.620
330.041

1.331.291

Totaal lasten ^.164.390

5.147.500
342.000
319.200
990.800

6.799.500

5.059.735
172.778
311.677

1.147.781

6.691:971

Saldo baten en lasten 140.560 5.600 162.868

5. Financiële baten en lasten

Resultaat

11.623

152.183

5.000

10.600

14.283

177.151

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat

De Jaarrekening 2019 sluit met een batig saldo van ruim € 152.000. Ook de Jaarrekeningen 2018,
2017 en 2016 lieten een overschot zien, van respectievelijk € 177.000, € 279.000 en € 130.000. De
begroting 2019 rekende nog met een batig saldo van € 10.600; bij de jaarextrapolatie 2019 na 7
maanden werd een overschot van € 79.000 euro verwacht.

Aan het batig saldo van 2019 ligt in de eerste plaats het eenmalige bedrag van € 129.000 ten grond-
slag dat eind 2019 in het kader van een onderwijsakkoord van het Ministerie ontvangen werd.
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Verder zijn in de realisatie 2019 ten opzichte van de begroting 2019 de volgende ontwikkelingen
zichtbaar:

De bijdrage van het Rijk voor personele kosten (exclusief de zojuist genoemde eenmalige bijdrage)
was € 180.000 hoger dan verwacht en oversteeg bovendien met € 15.000 de stijging van de totale
personele lasten voortvloeiend uit CAO-ontwikkelingen en ontwikkelingen in de pensioensfeer.

De overige vergoedingen van het Rijk alsmede de subsidies die specifiek gericht zijn op docenten/me-
dewerkers waren € 75.000 euro hoger dan begroot. Dan gaat het onder meer om een extra promo-
tiebeurs, een bijdrage Vroegtijdig Schoolverlaters, een Erasmus+-subsidie en een zogenaamde LOF-
subsidie. De met deze bijdragen gepaard gaande kosten komen terug in de algemene personeelskos-
ten en voor een klein deel ook bij na-en bijscholing en bij culturele activiteiten.

Aan afschrijvingen gebouwen is ruim € 120.000 minder uitgegeven dan begroot. In de begroting was
een bedrag opgenomen dat rekening hield met de nieuwe investeringen die parallel aan de grote
aanpassingen in en aan het gebouw zouden plaatsvinden, onder meer in het kader van het Meerja-
renonderhoudsplan. Deze kunnen echter pas plaatsvinden bij gelegenheid van Fase 2 van de verbou-
wing en deze startte pas in het najaar van 2019.

Aan afschrijvingen inventaris is € 30.000 minder uitgegeven dan begroot. Overigens is er in het licht
van de brandschade van februari 2019 een aantal investeringen gedaan die niet gedekt worden door
de verzekeringsgelden. De laatsten komen definitief beschikbaar in 2020, waarna duidelijk wordt op
welke investeringen we moeten gaan afschrijven.

Aan gaskosten is ongeveer € 20.000 meer uitgegeven dan begroot. Hieraan is onder meer een door
de brand van februari 2019 veroorzaakte langdurige storing debet. Hiervoor komt een vergoeding uit
de verzekeringsgelden.

Aan de aanschaf van schoolboeken is in 2019 € 160.000 meer uitgegeven dan begroot. Hieraan ligt
de ontwikkeling ten grondslag dat voor een aantal vakken en jaarlagen tegelijkertijd nieuwe metho-
des zijn aangeschaft. In dit licht kunnen de budgetten schoolboeken in de begrotingen 2020 en ver-
der lager uitvallen dan in de afgelopen jaren gemiddeld het geval was.

De uitgaven voor schoolreizen/excursies overstijgen met een bedrag van € 28.000 de inkomsten op
dit vlak vanuit de ouderbijdragen. Hier speelt met € 20.000 de Romereis klas 5 een grote rol. Er is be-
wust de keuze gemaakt om bij groeiende kosten de ouderbijdrage ter zake met € 990 onder
€ 1.000 te houden; in het schooljaar 2020-2021 zal de reis overigens met l dag worden bekort.

1.3 Baten

Van de totale inkomsten neemt het Rijk het overgrote deel voor zijn rekening, ruim 90%. In deze
Rijksbijdrage is ook een vergoeding leermiddelen opgenomen. Daarnaast is in dit percentage een be-
drag van ruim € 88.000 opgenomen, dat via het Samenwerkingsverband beschikbaar komt. Met de
laatstgenoemde middelen bekostigt het Vossius onder meer twee zorgcoördinatoren, activiteiten
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voor hoogbegaafde leerlingen, een Begeleider Passend Onderwijs, intensieve begeleidingstrajecten
voor bepaalde leerlingen etc.
5.5% van de inkomsten komen voort uit de door de ouders gefourneerde ouderbijdragen. Met in-
gang van het schooljaar 2018-2019 werken we met WIS Collect, waarbinnen de ouders van een jaar-
laag meteen rekeningen ontvangen voor die activiteiten waaraan hun kinderen deelnemen. Voor de
voor de desbetreffende activiteiten in rekening te brengen kosten is ook in 2019 de instemming ge-
vraagd van de Medezeggenschapsraad. Uiteraard zijn alle bijdragen vrijwillig. Deels gaat het dan om
een algemeen te besteden bijdrage, vooral echter om bijdragen die samenhangen met specifieke ac-
tiviteiten in eenjaarlaag, zoals met name excursies en reizen.

Dan is er nog een bijdrage van de gemeentelijke overheid, ter grootte van 1,5% van de inkomsten.
Daarmee vindt de bekostiging plaats van externe sportvoorzieningen en de jaarlijkse bijdrage OZB.
Verder worden via de zogenaamde Lerarenbeurzen en de Teambeurs Mentoraatsprojecten en ont-
wikkelingen als inclusiviteit, activerend leren en formatief evalueren gefinancierd.

Ten slotte komt 3% van de inkomsten uit diverse inkomstenbronnen als verhuur lokalen, kaartjes
voorstellingen, vergoedingen UWV, subsidies derden, detachering et cetera.

Overigens is - los van het onderhavige exploitatieoverzicht - vanuit de Gemeente Amsterdam inmid-
dels een bedrag van ruim 10 miljoen euro beschikbaar gekomen voor het ten uitvoer brengen van
grote aanpassingen aan het Vossius-gebouw. Ook buiten het exploitatieoverzicht blijven de gelden
die in 2020 beschikbaar komen van de verzekeraar van de brandschade van februari 2019 - het gaat
dan om een bedrag van ruim € 900.000.

1.4 Personele lasten

Het aandeel personele lasten binnen de totale lasten bedroeg in 2019 74,5%. Dit is exclusief bij- en
nascholingskosten en representatiekosten personeel. Opvallend is het lage bedrag dat is uitgegeven
voor de vervanging van ziek personeel: € 26.000, terwijl € 100.000 begroot was. De bijdrage van het
Vossius aan de OSZG-ZiZo-pot kan in 2020 dan ook omlaag. Verder was er in 2019 een groei van €
10.000 voor de inzet van gastdocenten en overig incidenteel personeel.

1.5 Materiele lasten

De materiële lasten maken 25,5% van de totale lasten uit. Grote uitgavecategorieën zijn reizen/ex-
cursies (€ 375.000), huisvestingslasten (€ 328.000), boeken en leermiddelen (€ 324.000), afschrijvin-
gen onderwijsapparatuur en huisvesting (€ 170.000) en kosten voor de diverse secties/activiteiten
voor de leerlingen (€ 110.000).
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2 Onderwijsprestaties

2.1 Instroom

Het Vossius heeft jaarlijks vrijwel alleen in het eerste leerjaar nieuwe instroom. Die cijfers zijn opge-
nomen in de onderstaande tabel. Met betrekking tot elk van de jaren 2018, 2019 en 2020 was er l
leerling die in een hoger leerjaar instroomde. Overigens heeft het Vossius de gewoonte om de drie
jaar een zesde eerste klas te plaatsen. Dat verklaart de hogere getallen bij de jaren 2019 en 2022.

Tabel: Instroom (teldatum l oktober jaar t-1)

2018 2019 2020 2021 2022

# leerlingen 142 167 143 .140 168

2.2 Onderwijsresultaten

De examenresultaten van het Vossius bleven, zoals uit de onderstaande tabel mag blijken, ook in 2019
onverminderd zeer goed.

Tabel Slagingspercentages en CE-cijfers
Examenresultaat
Jaar

Slagingspercentages
school

CE-cijfers gemiddeld
ZG

2017
2018

95 o
school
6,98

ZG
6,82

2019
96
96

92,5
o

7,09
7,05

6,76
6,78

Ook het bovenbouwsucces van het Vossius - zie onderstaande tabel - was opnieuw hoog; de lande-
lijke VWO-norm ligt op ruim 80%. De onderbouwsnelheid daarentegen was echter aan de lage kant.
Waar de landelijke driejaarsnorm voor de genoemde jaren op 94,48% lag, kwam het Vossius daar iets
onder uit, namelijk op 94,29%. Het gaat hier om een ontwikkeling die de school graag wil keren. Bij
de discussie over het nieuwe Schoolplan 2020-2023 die in 2019 plaatsvond, was er dan ook veelaan-
dacht voor een versterking van de begeleiding van de onderbouwleerlingen. Daar spelen de volgende
maatregelen onder meer een rol in: toetsen consequent in lts Learning zetten, doorgaan met de Len-
teschool, begeleiding doublanten door de Begeleider Passend Onderwijs, consequent gebruik van de
mentormethodes klas l en 2 en versterking van het mentoraat in het algemeen, deelname aan het
landelijke project transformatieve/inclusieve school, inrichting huiskamer in de nieuwe serre en uit-
breidingvan het zorgcoördinaat.

Tabel Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces

Schooljaar 2016-17 2017-18

Onderbouw 95,47% 92,33%

2018-19

94,90%

Bovenbouw 93,14% 94,03% 92,64%
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2.3 Extra activiteiten leerlingen

Het Vossius bood zijn leerlingen naast de excursies in elk van de klassen l /m 5 (waaronder de Rome-
reis in klas 5 en de op respectievelijk leerlingen met biologie en aardrijkskunde gerichte excursies
naar Texel en Zeeland/Rotterdam in dezelfde klas 5) en een filosofie-excursie naar Terschelling in klas
6 een groot aantal extra activiteiten aan:

In 2019 organiseerde het Vossius met behulp van ministeriele middelen voor de derde keer een Len-
teschool: ruim 80 leerlingen uit allejaarlagen kregen de gelegenheid zich rond de meivakantie extra
te prepareren op een succesvolle afsluiting van het schooljaar.

Leerlingen in de klassen l en 2 krijgen het aanbod na de reguliere schooltijd nog een les Chinees of
Spaans te volgen dan wel een cursus Opnametechniek Geluid en Licht; een kleine 30 leerlingen
maakte van dit aanbod gebruik. Ook was er de mogelijkheid deel te nemen aan een cursus Zelfverde-
diging: 50 leerlingen. Bovenbouwers konden deelnemen aan de twee Informatica-clubs; deze be-
staan uit totaal 15 leerlingen.

In de onderbouw is er een Meergetalenteerdenprogramma, waarbinnen individuele leerlingen deels
buiten de lessen onder begeleiding aan een eigen project werken. Hieraan nemen jaarlijks vele tien-
tallen leerlingen deel.

De mogelijkheid tot voorbereiding op de Cambridge-, Delf- en Goethe-examens, op diverse niveaus.
Hieraan nemen jaarlijks enkele honderden leerlingen deel. Overigens zijn bij deze examens zowel de
slagingspercentages als de behaalde niveaus indrukwekkend.

Deelname aan Olympiades en landelijke wedstrijden op het gebied van Wiskunde, Biologie, Natuur-
kunde, Scheikunde, Algemeen Taalbeleid en Klassieke Talen. Aan een aantal wiskundeactiviteiten ne-
men hele jaarlagen deel; verder participeren enkele tientallen leerlingen.

In de bovenbouw de mogelijkheid voor ambitieuze en begaafde leerlingen meer vakken te kiezen dan
nodig voor het eindexamen; daarnaast is er met name in klas 5 de mogelijkheid tot deelname aan de
Pre-Universityprogramma's en Masterclasses van zowel de Universiteit Leiden als de Vrije Universi-
telt Amsterdam. Aan het eerste nemen enkele tientallen leerlingen deel; aan de Leiden-programma's
en het aanbod van de VU elk 15 leerlingen. In 2019 gingen we ook door met het aanbieden van de
workshops van bèta-partners. Hier namen enkele tientallen leerlingen aan deel.

Ook hebben leerlingen de mogelijkheid zich aan te melden voor het onder auspiciën van de lande-
lijke vereniging van gymnasia SHZG ontwikkelde Honoursprogramma, waarbij zij een eigen project
kiezen en begeleid worden door Vossius-docenten. Ook in 2018 had het Vossius in elk van de drie
jaarlagen 4, 5 en 6 een groep leerlingen actief (gemiddeld 4 perjaarlaag).
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Enkele jaren geleden zijn we gestart met het in eerste instantie met middelen van de Europese Unie
gefinancierde Geo Future-programma, een op de grote milieu- en energieproblemen van de aarde
gericht interdisciplinair extra-curriculair programma waarvan ook deel uitmaakt bedrijfsbezoek, uit-
wisseling met het buitenland (Barcelona) alsmede praktische opdrachten. Ruim 25 leerlingen uitjaar-
laag 4 deden mee in 2019.

Inmiddels loopt ook het extra-curriculaire programma Wereldcultuur alweer enkele jaren. Leerlingen
houden zich middels museum- en festivalbezoek en het volgen van masterclasses bezig met kunst-
en cultuuruitingen van werelddelen als Afrika, Azië en Latijns-Amerika en oriënteren zich daarbij op
thema's als identiteit en beeldvorming. We hebben dit programma in 2019 op dezelfde voet kunnen
voortzetten: 20 deelnemende leerlingen uit klas 4.

Deelname aan het Orkest, de Big Band,het Jazz koor, zeker 70 leerlingen. De leden van het orkest
verzorgen reguliere optredens op school maar treden ook op op het landelijke Orkestival; de Big
Band neemt ook deel aan het Prinses Christinaconcours.

De drie toneelgroepen voor respectievelijk onderbouw, klas 3 en bovenbouw trekken een kleine 50
actieve participanten en bovendien bij voorstellingen ruim 300 koppen publiek van leerlingen, fami-
lieleden, vrienden.

Het jaarlijkse Kerstconcert en het Café Chantant-muziekfeest kennen zo'n 100 deelnemers en de ge-
luidstechniekploegvoor de aula kent zo'n 15 deelnemers; deze activiteiten trekken in totaal een
kleine 1000 man/vrouw publiek.

Deelname aan diverse landelijke en internationale debattoernooien alsmede aan het European Youth
Parliament, in 2019, zeker 30 deelnemers.

Schoolmagazine Vulpes telde zo'n 15 redactieleden en kwam vier keer uit in 2019.

Het Vossius zette ook in 2019 het landelijke project Maatschappelijke Stage voort dat onder meer
derdeklasleerlingen actief maakt bij voedselbanken, bejaardenhuizen en scholen en organiseerde op-
nieuw- in de 4e klas- een beroepsstage van een week voor alle leerlingen. Daarnaast verzamelde ook
in 2019 een groep leerlingen financiële middelen voor de Stichting Anak, die studiebeurzen geeft aan
kinderen op de Filippijnen. Onder meer vond een grote veilingavond plaats. In de meivakantie van
2019 reisde een groep leerlingen en docenten vervolgens daadwerkelijk naarde Filippijnen.

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

Naast met de reguliere vakken en de extra leerlingactiviteiten zijn we in 2019 ook doorgegaan met
lessen inzake alcohol- en middelengebruik, roken en seksualiteit. Daarnaast boden we in de klassen 4
en 5 ook de maatschappijmodules rechten en psychologie aan en de kunstmodules dans/muziek en
fotografie/film.

Voor wat betreft de ontwikkeling van ons onderwijs hebben we met behulp van een LOF-subsidie
een groot project onderzoeksvaardigheden leerlingen (alpha-gamma) uitgevoerd, waarbinnen een
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doorlopende leerlijn werd ontwikkeld voor de verschillende jaarlagen en het stimuleren van een on-
derzoekende houding centraal stonden. Daarnaast zijn medewerkers actief geweest met het verder
ontwikkelen van formatief evalueren en toetsen.

In het kader van de discussie over het nieuwe Schoolplan 2020-2023 zijn verder afspraken gemaakt
voor onderzoek naar de huidige beperkingen bij het kiezen van vakken in de bovenbouw, naar de
mogelijkheid van introductie van het vak NLT, het bevorderen van samenwerking tussen verschil-
lende vakken en het creëren van een doorlopende leerlijn voor informatica/informatiekunde.

De Prestatieboxgelden van de Rijksoverheid - in 2019 € 270.000 - hebben het de school mogelijk ge-
maakt de volgende kosten te maken: € 95.000 voor personele kosten in het kader van brede vorming
van en verdieping voor leerlingen, € 50.000 bijdrage aan bij- en nascholing personeel alsmede bege-
leiding/coaching nieuwe medewerkers, € 50.000 euro onderwijsapparatuur,
€ 35.000 euro voor de inzet van extra zelfgemaakte lesmaterialen en € 40.000 euro voor materiele
kosten culturele activiteiten.

2.5 Kwaliteitsborging

De school werkt van oudsher langs de volgende lijnen aan het borgen van haar kwaliteit:

De rector voert regelmatig overleg met de leerlingenraad/groepen leerlingen en het bestuur
van de oudervereniging en treedt voorts op als gedelegeerd bestuurder in het overleg met
de MR (die ongeveer 6 maal per jaar bijeenkomt).
We laten eenmaal per vier jaar een Risico-inventarisatie-onderzoek uitvoeren om mogelijke
fysieke en psychische risico's in kaart te brengen; de laatste keer was dat eind 2016. De aan-
bevelingen die uit dat onderzoek voortkwamen zijn opgenomen in een Plan van Aanpak dat
met de MR is afgestemd en dat in 2019 geheel ten uitvoer is gebracht. Ook bevragen we een-
maal per drie jaar de medewerkers op hun ervaringen met de schoolleiding. Ook in 2019
heeft zo'n onderzoek plaatsgevonden; de opbrengsten zijn gedeeld met de PMR.
Ten minste eenmaal per twee jaar krijgt elke medewerker een functioneringsgesprek, met als
basis de bevraging van twee klassen (via op de Wet BIG gerichte vragenlijsten van kwaliteit-
scholen.nl), bevindingen lesbezoek alsmede een zelfevaluatie op basis van aspecten ge-
noemd in de wet BIO. De functioneringsgesprekken richten zich steeds meer op de ontwikke-
ling van de leraar. In 2019 zijn we ook begonnen aan systematische gesprekken nnet de on-
derwijsondersteunende medewerkers.
Nieuwe leraren worden tegen het einde van hun eerste jaar beoordeeld op basis van een ad-
vies van de sectie, de bevraging van twee klassen alsmede lesbezoek door leden van de
schoolleiding; er is voorts een uitgebreide, door de werkgeversstichting OSZG ontwikkelde,
beoordelingsprocedure voor het bevorderen van medewerkers tot LO-docent.
Aan het begin van elk schooljaar, ook in het schooljaar 2019-2020 is dat zo gegaan, voert de
schoolleiding overleg met de secties die relatief minder gescoord hebben bij de recente Cen-
traal Examens; verder vindt zoveel mogelijk eenmaal per twee jaar een gesprek plaats tussen
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schoolleiding en secties over zaken als vak-ontwikkeling, nieuwe didactische concepten, ont-
wikkelingen in het eindexamenprogramma, bijscholing, wijze van voorbereiding proefwer-
ken, schoolexamens et cetera.

Normaal gesproken bespreekt de schoolleiding eenmaal per jaar tijdens de zogenaamde be-
leidsdag de voortgang van het vigerende Schoolplan met vertegenwoordigers van de vakge-
bieden in de school. Omdat in 2019 de voorbereiding zou plaatsvinden van het nieuwe
Schoolplan 2020-2023 is in dat jaar een andere aanpak gevolgd. Begin maart 2019 vond,
voorbereid door een speciale Schoolplancommissie en onder leiding van bureau AEF,een
studietweedaagse met alle medewerkers plaats. De periode tussen begin maart en half mei
2019 is vervolgens door de schoolleiding benut voor nader overleg met de Schoolplancom-
missie en bureau AEF en eind juni rondde de schoolleiding een conceptversie van een nieuw
Schoolplan af dat in de periode tot eind oktober besproken is met de jaarlaagcoördinatoren,
sectievoorzitters, een vertegenwoordiging van het onderwijsondersteunende personeel, de
rector van het Barlaeus als adviseur vanuit het bestuur van de OSZG alsmede de leerlingen-
raad en het bestuur van de oudervereniging. Eind november bereikten de rector en de MR
inhoudelijke overeenstemming over de tekst van het nieuwe Schoolplan.

In het kader van Kwaliteitsborging, zeker waar het 't bevorderen van de hierboven al genoemde
doorstroom in de onderbouw betreft, zijn in het nieuwe Schoolplan nog een aantal aanvullende af-
spraken opgenomen:

In de eerste maand van een nieuw schooljaar worden tegen de achtergrond van leerlingen
die niet zijn doorgestroomd, de in het vorige schooljaar ingezette begeleidingsmiddelen ge-
evalueerd. Bij gelegenheid van de rapportvergaderingen van begin december en half maart
bespreekt de schoolleiding met de coördinatoren de vakken/docenten waar relatief lage rap-
portcijfers zijn behaald. In februari zijn er dan tussen schoolleiding en coördinatoren gesprek-
ken over de leerlingen die nog geen overgangsrapport hebben en die nog in aanmerking
moeten worden gebracht voor maatwerk of reguliere activiteiten als de Lenteschool.
Voor half november van elk schooljaar bezoekt de schoolleiding alle mentorlessen en be-
spreekt zij met de mentoren de voortgang daarvan en van de gesprekken met elk van de
mentorleerlingen. Tevens wordt in de maand oktober bekeken of de stof van alle toetsen in
de klassen l en 2 in Its Learning wordt gezet.

De achterblijvende onderbouwsnelheid was voor de Inspectie reden naast een bezoek aan de school
in het kader van het reguliere vierjaarlijkse bestuursonderzoek ook een onderzoek in te plannen
waarin de verschillende aspecten van het functioneren van de school meer in den brede onder de
loep werden genomen. De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2020 definitief bekend.
In het kader van de bezoeken van de Inspectie is in 2019 in ieder geval de informatievoorziening over
de inhoud van de schoolexamens al uitgebreid (koppeling aan de landelijke syllabi) en is voorts een
enkel onderdeel van het examenreglement aangepast. In het nieuwe Schoolplan is verder vastgelegd
dat we de schoolexamens evenwichtig blijven spreiden over dejaarlagen 5 en 6 (en bij een enkel vak
ookjaartaag 4). We blijven in de schoolexamens ook zowel de door het rijk voorgeschreven onder-
werpen toetsen als onderwerpen van eigen keuze. Ten slotte gaan we voort met het hanteren van
het vierogenprincipe bij het opstellen van de schoolexamens en de daarbij te hanteren normeringen.
Meer in het algemeen is in 2019 het toetsbeleid onderwerp van discussie geweest. Dan ging het in
eerste instantie om het aantal toetsen per jaarlaag en de onderlinge weging van de verschillende
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soorten toetsen ten opzichte van elkaar. De discussie over de toetsing zal worden voortgezet in 2020;
dan zal ook de becijfering van toetsen aan de orde komen alsmede de mate waarin sectieleden on-
derling met elkaar over toetsen afstemming moeten zoeken.

Tevredenheid ouders en leerlingen

Op het Vossius Gymnasium zijn ook in het schooljaar 2018-2019 in het voorjaar de leerlingen en ou-
dersvan de jaarlagen l, 3 en 6 bevraagd. In het voorjaar van het schooljaar 2019-2020 zullen we jaar-
laag 3 vervangen doorjaarlaag 4, om in de pas te lopen met de praktijk binnen de andere OSZG-scho-
len. Over de uitkomst van de bevragingen kunnen we in het algemeen tevreden zijn. De gemiddelde
leerlingentevredenheid bedraagt 7,0 en daarmee scoren we ruim boven het landelijke gemiddelde in
het hoogste percentiel. Bovendien scoren we 0,3 punt hoger dan in het schooljaar 2017-2018. Ook
met de gemiddelde ouderscore zitten we boven het landelijk gemiddelde: 8,2, een score die we ook
vorig jaar haalden. Kijken we naar de uitgesplitste cijfers dan valt op dat we bij de leerlingen voor
apart besproken categorieën als 'welbevinden' en 'ervaren veiligheid' in het hoogste landelijke per-
centiel scoren en dat ook het cijfer voor 'aantasting veiligheid' met 9,3 hoog is. Verder scoren we met
de eveneens apart onderzochte ambitie 'uitdaging' ruim boven het landelijk gemiddelde in het hoog-
ste percentiel en dat laatste geldt tevens voor de ambitie 'brede vorming'. Bij de ambitie 'eigentijds
onderwijs' zitten we echter met een ruime 7 slechts iets boven het landelijk gemiddelde.

Kijken we naar de deelvragen waaruit de enquêtes zijn opgebouwd en focussen we daarbij op vragen
die verband houden met 'eigentijds onderwijs' dan valt op dat we zowel bij de leerlingen als de ou-
ders wat lager scoren dan gemiddeld met betrekking tot ICT-gebruik. Voor het Vossius is dat een re-
den door te gaan met de ontwikkeling van de elektronische leeromgeving, te blijven investeren in
sets IPads en chromebooks en de mogelijkheid te onderzoeken naar hetzij de invoering van het vak
informatica dan wel het implementeren van delen van het vak informatica in het reguliere onderwijs.

Verder maken de enquêtevragen duidelijk dat met name de onderbouwleerlingen de invulling van
het mentoraat lager waarderen dan landelijk gemiddeld. Hetzelfde geldt voor vragen die gerelateerd
zijn aan het verkrijgen van extra steun van leerkrachten of het inzicht van leerkrachten in de zwakke
en sterke kanten van de leerling. De inspanningen die we al een aantal jaren verrichten om de invul-
ling van het mentoraat op een eenduidig hoger kwalitatief niveau te krijgen, verdienen dan ook een
stevige voortzetting.

Tevredenheid Ouders en Leerlingen
Ouders 8,2
Leerlingen 7,0
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Schoolklimaat en Veiligheid
Welbevinden

Ervaren veiligheid
7,9
7,7

Aantasting veiligheid 9,2

2.6 Projecten

In het bovenstaande kwamen onder meer al de projecten rondom onderzoeksvaardigheden en men-
toraatsontwikkeling aan de orde - de laatste gefinancierd met de Lerarenbeurzen en de Teambeurs
van de Gemeente Amsterdam - alsmede de eveneens extern gesubsidieerde aansluiting bij het lande-
lijke project transformatieve school van lliass el Hadioui dat erop gericht is alle kinderen zich thuis te
laten voelen op school en zo in de gelegenheid te stellen te klimmen. Verder verdienen vermelding
het project formatief evalueren en de uitwisseling die met behulp van Erasmus+-gelden binnen het
extra vak Geo Future plaatsvindt met een school in Stuttgart. Daarnaast kreeg het Vossius samen met
de andere Amsterdamse gymnasia ook in 2019 groen sein van de Gemeente Amsterdam voor een
groots opgezet project Ouderbetrokkenheid. Ten slotte startte in 2019 een project Veilig Schoolkli-
maat voor medewerkers, met een startbijeenkomst in juni 2019; dit project zou in 2020 een vervolg
krijgen onder externe begeleiding.

3. Personele zaken

3.1 Formatie in fte (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Formatieoverzicht

Directie

OP

OOP

Tijdelijk

Vast

Aantal mannen

Aantal vrouwen

2017-18

2,9

2018-19

42,59

10,87

6,49

49,36

35

45

2.9

43,35

11,58

8,17

49,66

38

42

2019-20

2,9
44,64

12,56

11,51 l

48,59 i

411

41|

In de afgelopen jaren zijn de aantallen mannen respectievelijk vrouwen in de school elkaar steeds
meer in evenwicht gaan houden. Bij het Onderwijs Ondersteunend Personeel hangt de groei in per-
centage fte met name samen met het aanstellen van een assistent-systeembeheerder. Bij het Onder-
wijzend Personeel lag een groei in het aantal C-taakuren alsmede een uit financieel oogpunt iets min-
der gunstige verdeling van leerlingen over ktassen/clusters aan de uitbreiding van het fte-percentage
ten grondslag.
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3.2 Functiemix in % (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Het functiemixgetal van het Vossius ligt onverminderd boven het binnen de OSZG afgesproken maxi-
mum. Het streven is het getal geleidelijk aan bij 141 te brengen. De fluctuaties van de afgelopen ja-
ren, zoals die zichtbaar zijn in de onderstaande tabel, zijn de resultante van de uitstroom van col-
lega's met een aanstelling in LD, de doorstroom van collega's in LB naar LC,het aannemen van een
enkele docent in LD en het bevorderen van collega's vanuit LC naar LD, het laatste op basis van daar-
voor binnen de OSZG afgesproken beleid.

Functiemix 2017-18 [ 2018-Ï9 2019-20
LB 8,0 6,0 6,8
LC 40,0 37,0 38,5
LD 52,0 57,0 54,6
Totaal 100 100 _99,?J
Funrtiemixgetal 144 151 147,7
Bandbreedte OSZG 129-141 129-141 I 129-141

3.3 Scholing en Professionalisering

Het Vossius heeft in 2019 het begrote bedrag voor materiële kosten bij- en nascholing meer dan op-
gebruikt. De school financierde voor enkele van haar (nieuwe) medewerkers de kosten van het halen
van een officiële bevoegdheid alsmede enkele persoonlijke coachingstrajecten en stelde met behulp
van externe middelen twee medewerkers in staat een promotietraject uit te voeren. Vanuit de
schoolleiding kregen medewerkers in 2019 voorts een uitnodiging voor bijscholingen (op school) in
bijvoorbeeld het uitoefenen van het mentoraat, bedrijfshulpverlening, belangrijke stoornissen bij
leerlingen alsmede vakdidactiek en pedagogiek. Ook participeerde de school aan de jaarlijkse door
de Amsterdamse gymnasia georganiseerde Amsterdamse Gymnasiumdag. Ten slotte stelde de school
in voorkomende gevallen haar medewerkers in staat tijdens lestijd belangrijke bijscholingsactiviteiten
te volgen, bijvoorbeeld die van landelijke beroepsverenigingen en de Universiteiten.
De leden van de schoolleiding schoolden zich onder meer bij op het vlak van coaching van medewer-
kers, bezochten algemene studiedagen van de landelijke vereniging van gymnasia 5HZG en lieten zich
coachen door een externe begeleider.

4. Verbonden Partijen

4.1 Gemeente Amsterdam (leerplicht en projecten)

Het Vossius heeft een goed regulier contact met het Bureau Leerplicht Plus; een medewerker van die
organisatie participeert ook vast in het ZAT. Het Vossius hanteert de regels van het Bureau m.b.t. het
noteren van absenties ten volle.

De contacten met de Dienst Onderwijshuisvesting van de Gemeente Amsterdam zijn meer dan goed.
Ook in 2019 ontving het Vossius een subsidie voor het huren van sportterreinen en sportaccommo-
datie. In 2019 vond ook veelvuldig vervolgoverleg met de Dienst plaats over de in april 2018 concreet
gestarte aanpassing van het gebouw van het Vossius naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie van
architectenbureau Marlies Rohmer en een nader door bureau HEVO uitgewerkt projectvoorstel. Het
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Vossius ontving daarvoor ook in het kader van het Onderwijshuisvestingsprogramma 2019 een forse
subsidie en een aanvraag voor het programma 2020 werd begin 2019 ingediend - deze is inmiddels
gehonoreerd.

De rector neemt verder namens het bestuur van de OSZG deel aan de ledenvergaderingen en werk-
groepen van het OSVO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen, en assisteert het bestuurslid
van de OSVO dat belast is met het voor het aannemen van leerlingen ontwikkelde matchingssysteem.
Daarnaast is de school actief binnen de SHZG, de landelijke vereniging van categoriale gymnasia. De
rector van de school was betrokken bij het Gymnasiale Honours-project.

4.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording Passend Onderwijs)

Het Vossius is actief in het plaatselijke samenwerkingsverband SWV Amsterdam-Diemen. De conrec-
tor onderbouw en de twee zorgcoördinatoren bezoeken de door de SWV georganiseerde directie-
overleggen respectievelijk inhoudelijk gerichte themabijeenkomsten. Het Vossius formuleerde bin-
nen de SWV een Profiel Passend Onderwijs en een Zorg-Ondersteuningsplan en ontvangt elk jaar gel-
den voor het gericht begeleiden van leerlingen met bijzondere behoeften en het met onder meer
scholing ondersteunen van medewerkers bij de vormgeving daarvan. In dit kader verzorgde de school
ook in 2019 onder meer individuele coaching op leerresultaten, twee huiswerkklassen, begeleiding
projecten hoogbegaafden, hulplessen op de belangrijkste vakken, extra individuele mentorlessen,
(M]RT, studiedagen voor medewerkers, training juniorbegeleiders, introductie Verkeersveiligheid etc.
De school beschikt over een zorgcoördinaat met een ruim aantal uren dat ten opzichte van 2018 in
2019 bijna verdubbelde en kon beschikken zowel over een begeleider passend onderwijs als over een
ouder-kindadviseur.

5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

Het tekort in Amsterdam aan gymnasiumplekken/plaatsen op goede en relatief kleine categoriale
scholen blijft een thema dat de gemoederen van ouders en soms ook de plaatselijke politiek bezig-
houdt. Voor 2019 heeft de OSZG/het Vossius in dit licht opnieuw steun gegeven aan het besluit van
de plaatselijke vereniging OSVO een centraal digitaal systeem van matching en plaatsing in te richten
dat werkt op basis van een lijst met 12 voorkeursscholen, het toewijzen van een lotingsnummer en
de inzet van een algoritme.

6. Investeringen - Materiele zaken

6.1 Huisvesting

Ook in 2019 was het Vossius volop in verbouwing dan wel bezig met het realiseren van enkele
nieuwe ruimten, een en ander in het kader van een groot tweejarig project dat voor het grootste
deel gefinancierd wordt door de Gemeente Amsterdam en een investering van meer dan €
10.000.000 behelst. In het najaar van 2019 kwam de eerste fase van het project gereed in de vorm
van twee nieuwe ondergrondse gymzalen en de ruwbouw van een nieuwe serre op de binnenplaats.
Vervolgens vond de start plaats van het tweede deel van het project dat gaat leiden tot een verbou-
wing van de oude benedengymzaal tot kantine, van de oude kantine tot twee nieuwe biologielokalen
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en van de oude bovengymzaal tot atelierruimte, ICT-ruimte en spreekruimten. Verder staan voor
2020 nog een ombouw van de kelder tot fietsenstalling op het programma, de realisatie van iuchtbe-
handeling in alle lokalen en het aanbrengen van een lift van de begane grond tot de derde verdie-
ping.

Overigens vond in februari 2019 een gebeurtenis plaats die geheel 2019 een grote impact op de
school, het schoolgebouw en haar leerlingen en medewerkers zou hebben, namelijk een brand ter
hoogte van de kantine. Hierdoor ontstond vee! brandschade en raakten vijf lokalen inclusief de kan-
tine buiten gebruik. De lokalen werden in de zomer van 2019 hersteld. De ruimte van de (oude)kan-
tine zou uiteindelijk in 2020 hersteld worden in het kader van het grotere verband van het grote ver-
bouwingsproject. De Gemeente Amsterdam bleek adequaat verzekerd tegen brandschade.

6.2 Meerjarenonderhoudsplannen (uitvoering 2019)

In het licht van het grote verbouwingsproject vonden in 2019 alleen die vervangingsinvesteringen
plaats die noodzakelijk zijn voor een normaal gebruik van en een verantwoord veiligheidsniveau bin-
nen het gebouw. Overigens staan er in het kader van het Meerjarenonderhoudsplan voor het mo-
ment dat (in 2020) de grote verbouwing zijn einde nadert een flink aantal investeringen op het pro-
gramma: onderhoud vloeren, vervanging waterafvoer (goten en regenpijpen) en bedekking (plat)da-
ken, grootscheeps schilderwerk zowel binnen als buiten. Dan gaat het om investeringen van ruim €
500.000. Deze zijn verwerkt in een investeringsprogramma met eigen gelden van ruim € 1.000.000
dat in 2019 steun kreeg van bestuur en Raad van Toezicht van de OSZG. Ook is er voor het buiten-
werk een subsidie verkregen van het landelijke Monumentenfonds van ruim € 150.000.

6.3 ICT

Het Vossius heeft ook in 2019 een nieuwe set chromebooks en enkele extra digiborden aangeschaft.
Ook is er geïnvesteerd in digitale licenties voor het onderwijs. In het kader van de lopende grote ver-
bouwing en de aanstaande verhuizing van de ICT-ruimte van de kelder naar een nieuwe ruimte op de
eerste verdieping zijn er in het kader van het hierboven genoemde eigen investeringsprogramma ook
middelen opgenomen voor nieuwe servers, bekabelingen et cetera; hiervan is een deel alaange-
schaft in 2019. Verder zijn er op het vlak van computers en beamers vervangingsinvesteringen ge-
daan. Daarnaast is ICT apparatuur vervangen uit de middelen die vrijkwamen van de brandschade-
verzekering.

6.4 Apparatuur en Inventaris

Zowel in de werkruimten, lokalen, de kantine als de gymzalen wordt de inventaris vernieuwd wan-
neer deze versleten dan wel onveilig is. Zo werden ook in 2019 met name in de ruimtes voor de staf
regelmatig met name stoelen en dergelijke om Arbo-technische redenen vervangen.
Van een echte vernieuwing van het interieur van de school is (nog) geen sprake. Ook hier geldt dat
de in 2018 gestarte verbouwing/aanpassing van het gebouw een enorme sprong in investeringen
met zich mee zal brengen, voor welke ruimte is gemaakt in het genoemde eigen investeringspro-
gramma. Overigens is voor de inrichting van door de verbouwing gerealiseerde nieuwe ruimtes ook
een inrichtingsbudget van de gemeente Amsterdam verkregen van ruim € 250.000. Hieruit werd in
het najaar van 2019 de inrichting van de nieuwe gymzalen bekostigd.
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6.5 Leermiddelen

Voor het Vossius zijn leerboeken nog steeds de belangrijkste leermiddelen, aangevuld met (at dan
niet op de elektronische leeromgeving geplaatste) extra (digitale) materialen, gemaakt door de do-
centen zelf dan wel verkregen van collegae in het land, bijvoorbeeld via de uitwisselingssite van de
gymnasia. Het Vossius schaft overigens steeds meer licenties aan voor oefenstof, het digitaal afne-
men van toetsen etc. Eind 2018 zijn met boekenleverancier Van Dijk afspraken gemaakt dat deze
voortaan ook de inname en uitlevering van boeken voor zijn rekening neemt. In 2019 zijn deze af-
spraken voor de eerste maal (succesvol) uitgevoerd. Overigens heeft het Vossius in 2019 fors meer
geïnvesteerd dan in 2018 en dan begroot was.

7. Klachten

De meeste klachten/opmerkingen komen binnen bij leraar, mentor, coördinator of conrector en wor-
den op dat niveau (naar behoren en in overgrote meerderheid naar tevredenheid) afgehandeld.
Wel hadden de rector en vervolgens bestuur al in 2018 een klacht gekregen onder meer over een
door de school verrichte uitschrijving van een leerling, nadat deze zich bleek te hebben ingeschreven
op het particulier onderwijs. De school had hier een formele verwijderingsprocedure moeten volgen,
zo werd ook door de Inspectie vastgesteld. Deels gaat het hier voor de ouders van de leerling om een
principiële kwestie die aan landelijk onderwijsbeleid raakt, in heel 2019 af en toe opspeelde en door
zou lopen tot in 2020.
Bij de rector zijn, in zijn functie van voorzitter van de eindexamencommissie, verder diverse kwesties
terechtgekomen die te maken hebben met het eindexamen. Gelukkig was er in 2019 slechts een en-
kei geval van onregelmatigheid bij het schoolexamen.
Ten slotte was er ook een bezwaarzaak van ouders wier kind in het kader van de matchingsproce-
dure van de Gemeente Amsterdam niet op het Vossius geplaatst was. Dit bezwaar is door het be-
stuur van de OSZG ongegrond verklaard.
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5.5 Gymnasium Bernrode

l. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie

Baten

3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.4 Baten werk i.o.v. derden
3.5 Overige baten

Totaal baten

Lasten

4.1 Personele lasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige tasten

Totaal lasten

Werkelijk
2019
€

5.340.150
27.645

360
379.549

5.747.705

4.392.248
79.650

245.235
823.849

Begroot
2019
€

5.059.900
15.000
2.500

309.300

5.386,700

4.216.900
116.900
248.200
693.800

Werkelijk
2018
€

4.917.764
20.987
2.700

468.317

5.409.768

4.097.082
71.423

168.380
653.474

5.540.982 5.275.800 4.990.359

Saldo baten en lasten 206,722 110.900 419.409

5. Financiële baten en lasten

Resultaat

7.570

214.292

5.000

115.900

7.582

426.99p

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat

Er was begroot op een positief resultaat van € 115.900. Gerealiseerd is een positief resultaat van €
214.292. Dit verschil is te verklaren door de extra middelen a € 153,- per leerling (totaal komt dit
neer op ca. € 104.000), die door OC&W zijn toegekend in december en die ook in december geboekt
zijn. De toegekende extra middelen beïnvloeden het resultaat positief, maar zullen de komende 2
schooljaren verantwoord moeten worden.
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Daarnaast was er een vrijval van € 144.027 voor de ziektewetvoorziening. Daar stond wegens een
nieuwe casus echter een reservering tegenover van € 115.900. De tussentijdse loonsverhoging vol-
gend uit de nieuwe CAO heeft daarnaast met 3,13% ook een aanzienlijke stijging gegeven in de baten
(die ook weer terugkomen aan de lastenkant).

Aan de lastenkant zijn er geen tegenvallers geweest, kijkend naar de totale lasten. De conclusie kan
dan ook zijn dat op de lastenkant de school 'in control' is.
Een aantal opvallende zaken zijn er wel. Zo is de kostendrager 1011 onderwijzend personeel begroot
op 2,9 miljoen en wordt er 3,09 miljoen gerealiseerd. De belangrijkste verklaring voor deze afwijking
is te vinden in de kosten voor het ZiZo-fonds die € 48.000 hoger uitvielen dan begroot. Hoewel het
ziekteverzuim inmiddels onder de 5% is, achten wij het aannemelijk dat de hoge bijdragen voor het
ZiZo-fonds nog aan zullen houden.
Het subtotaal voor lonen/salarissen komt uit op 4,152 miljoen waar 3,987 miljoen begroot was.
Naast het eerdergenoemde ZiZo-fonds is dit te verklaren door de tussentijdse loonsverhoging in de
nieuwe cao. Deze loonsverhoging is ook terug te zien in de batenkant (3,13%).

Op de kostendrager 1305 afschrijvingskosten overige apparatuur stond een begroot bedrag van 15k,
Slechts € 190,- is daarvan gerealiseerd. De verklaring daarvoor is dat de aanpassingen in het binnen-
klimaat nog steeds niet gerealiseerd zijn. De gesprekken met de eigenaar van het gebouw (de ge-
meente Bernheze) lopen nog.
De totale afschrijvingslasten (begroot op € 97.500) vielen mede daardoor met 75k gerealiseerd lager
uit. Daarnaast waren de afschrijvingskosten voor computerapparatuur (kostendrager 1317) 10k lager
dan begroot. Hoewel de computers afgeschreven waren, bleken ze nog prima te functioneren.
De post huur lokalen (kostendrager 2100) viel 15k lager uit dan begroot na een onderhandeling met
de verhuurder.

De kostendrager 4717 (overige kosten t.t.v. ouderbijdrage) kwam uit op 22k waar 12k was begroot.
Dit is te verklaren doordat de kosten voor Cambridge hier geboekt zijn, terwijl die geboekt hadden
moeten worden op kostendrager 7900. De kostendrager 4374 (Reizen en excursies) laat daardoor
ook hogere baten zien van ca. € 25.000.

Onderhoud software (kdr. 3373) viel met 37k hoger uit dan de begrote 15k. Vanwege problemen met
de snelheid en stabiliteit van het netwerk was extra inhuur noodzakelijk.
Nascholing (kdr. 3900) was begroot op 40k. De realisatie is 64k. Dit is het gevolg van het actieve sti-
muleringsbeleid, o.a. ingezet bij de gesprekkencyclus, waarbij de medewerkers gevraagd /gestimu-
leerd /uitgedaagd worden om gebruik te maken van de mogelijkheden tot nascholing. Dit beleid
wordt gecontinueerd.
Ten slotte valt de kdr. 4949 op (overige incidentele kosten). Begroot was er € 7.500, gerealiseerd
echter € 66.436. De verklaring hiervoor is dat de kosten voor de taxi /bus op deze kostendrager ge-
boekt zijn.

1.3 Baten

Aandeel Rijksvergoeding (incl. alle OCW-subsidies en gelden Samenwerkingsverband) viel bijna €
300.000 hoger uit dan begroot. Het grootste deel (bijna 250k) was toe te schrijven aan de verhoging
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van de lumpsum (de eerdergenoemde verhoging vanuit de CAO en de extra toegekende onderwijs-
middelen),

Voor wat de overige baten betreft is het opvallend dat de bijdragen voor reizen/excursies aanzienlijk
hoger uit zijn gevallen. Dit wordt zowel veroorzaakt door prijsstijgingen als door extra aanbod (het
NT-project). Daarnaast is het opvallend dat de ouderbijdragen niet gedaald zijn terwijl wij deze aan-
zienlijk naar beneden bij hebben gesteld. De verklaring daarvoor is dat er bedragen nagekomen zijn
i.v.m. het later versturen van de schoolnota's dan in voorgaande jaren. De komende jaren zullen naar
verwachting de baten voor ouderbijdrage dan ook dalen.

1.4 Personele lasten

Begroot was er € 4.301.900, gerealiseerd € 4.388.158. Gelet op de aanpassing in de CAO (3,13%) en
het gegeven dat wij enkele vacatures door het aanbod op de arbeidsmarkt hebben moeten vervullen
met nieuwe collega's die een hogere inschaling hadden, zijn wij tevreden met het gerealiseerde be-
drag. Hiermee komen de personele lasten uit op iets minder dan 80%. Indien de totale baten gecorri-
geerd worden met de extra subsidie die in december is uitgekeerd, dan komen die uit boven de 80%.

1.5 Materiële lasten

Bij de materiële lasten is alles in lijn met de begroting m.u.v. de overige kosten. Deze vallen bijna 75k
hoger uit dan de begrote € 67.750. De verklaring daarvoor zijn de al eerder genoemde kosten voor
taxi/bus. Gelet op de verhouding tussen personele - (80%) en materiële lasten (20%) die wij nastre-
ven komen wij, zoals eerder gesteld bij 1.4, uit in de lijn van dit uitgangspunt.

2. Onderwijsprestaties

2.1 Instroom
De instroom was dit schooljaar opnieuw hoger dan wat geprognosticeerd was (de prognoses worden
gebaseerd op gegevens van DUO, Voion en de gemeente). Waar een krimp is voorspeld, groeit de
school juist. Verklaringen daarvoor lijken te vinden te zijn in onze rustige ligging, goede onderwijsop-
brengsten, maar vooral in de goede naam van de school. Voor de toekomst lijkt een daling van het
aantal leerlingen echter onontkoombaar.

Tabel: Instroom (teldatum l oktober Jaar t-1)

2018 2019 2020 2021 2022

# leerlingen 112 108 121 322 101"

* prognose
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2.2 Onderwijsresultaten

De onderwijsresultaten stemmen tot tevredenheid, Uit gegevens van Vensters blijkt dat de school
inmiddels bij de beste 19% van alle VWO-opleidingen in Nederland hoort. Verbetering is niet alleen
wenselijk, maar zelfs noodzakelijk bij de klassieke talen. Daar horen onze resultaten nog bij de slecht-
ste 25%. Als categoraal gymnasium zou dit ons uithangbord moeten zijn. Met ondersteuning van de
Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) zijn wij een traject gestart dat tot verbetering van de on-
derwijsopbrengsten moet leiden. Met 8 vakken (van de 16} behoren wij op dit moment bij de beste
25% van Nederland.

Tabel Slagingspercentages en CE-djfers

Examenresultaat
jaar

Slagingspercentages CE-cijfers gemiddeld
school ZG

2017
2018
2019

92,2 o
school
6.49

ZG

92,2
95,6

92.5
o

6,58
6,72

6,82
6,76
6,78

De bovenbouwsnelheid zit met 96.46% ruim boven de norm van 81.88% voor onze school. De onder-
bouwsnelheid was altijd een 'zorgenkindje' van de school. De investeringen ter verbetering van de
afgelopen jaren hebben voor nu hun vruchten afgeworpen. Met een score van 96.46% zitten wij bo-
ven de norm van 95.39% die geldt voor onze school.

Tabel Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces
Schooljaar 2016-17 2017-18 2018-19

iOnderbouw 97.08% 93.99% 96.46%

Bovenbouw 92.33% 94.55% 94.78%

2.3 Extra activiteiten leerlingen

Evenals in voorgaande jaren is in 2019 voor én door leerlingen een groot aantal activiteiten georgani-
seerd. Als de 5e klas in het najaar op Rome-reis of Griekenlandreis is, wordt voor de overige klassen
een "Activiteitenweek" georganiseerd met een dagelijks wisselend programma. Verder namen ca.
200 leerlingen verspreid over het jaar deel aan één of meer Hermes-activiteiten, een programma be-
doeid voor extra gemotiveerde en getalenteerde leerlingen. Verder kent ook het regulier curriculum
een veelheid aan extra's, zoals excursies, museum-, kunst- en theaterbezoek.
Operatie Injectie (0.1.) is een organisatie die bestaat uit leerlingen van Gymnasium Bernrode. Voor de
leerlingen van de school warden door 0.1. activiteiten georganiseerd waar geld mee wordt ingeza-
meld. Met dit geld wordt 'Stichting Medisch Werk Mumbai' (stichtingmumbai.nl) gesteund. Deze
stichting, die opgericht is doortwee ex-huisartsen uit Heeswijk-Dinther, biedt hulp aan mensen met
HIV/Aids in India. Voorbeelden van activiteiten die door leerlingen georganiseerd zijn: 01-kamp, mu-
sical, kerstgala, pepernotenactie, Valentijnsactie. Ook de door school georganiseerde driejaarlijkse
Ronde van Bernrode (sponsorfietstocht) draagt haar opbrengst af aan 01. Dit jaar heeft deze Ronde
opnieuw plaatsgevonden. Uniek daarbij is dat dit jaar voor het eerst de organisatie van deze dag ge-
heel in handen was van de leerlingen van 01. De opbrengst van deze dag overtrof met € 33.700 alle
verwachtingen.
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De school werkt ook met tutoren: dat zijn leerlingen uit klas 5 die de nieuwe eersteklassers in de eer-
ste schoolweken begeleiden, zodat zij zich sneller thuis voelen op Bernrode.
Het ondersteuningsteam begeleidt leerlingen met faalangstreductietraining, sova-training en een
cursus leren "leren". Er zijn ook andere vormen van extra (individuele) ondersteuning.
En er is verder een uitgebreid programma voor ondersteuning van leerlingen op het gebied van huis-
werk maken en leren in de vorm van huiswerkbegeleiding en hulptessen binnen de school.

Voor het tweede jaar heeft de New York-reis plaatsgevonden. Deze wordt georganiseerd vanuit de
vakken aardrijkskunde en geschiedenis, waarbij ook onderdelen vanuit de N-profielen aan bod ko-
men.

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

Met het actief oppakken in 2017 is de deskundigheidsbevordering als onderwerp weer nadrukkelijker
op de agenda gekomen. De kwaliteitsagenda en daarmee de aan te wenden middelen uit de Presta-
tiebox vinden elkaar binnen Bernrode in het verder ontwikkelen van de pedagogische en didactische
competenties van docenten en medewerkers.
Dit schooljaar heeft opnieuw een gedeelte van het team een scholing gehad in mentoraat. Dit omdat
die behoefte werd uitgesproken door de zittende mentoren en omdat bij herhaling uit enquêtes on-
der leerlingen naar voren kwam dat leerlingen niet altijd tevreden waren over de invulling van het
mentoraat. Daarnaast kwam uit de evaluatie van de vorige cursus naar voren dat deze een duidelijke
toegevoegde waarde had voor de meeste deelnemers. Hier is ca. € 20.000 in geïnvesteerd, inclusief
arbeidsuren.

Daarnaast is het iPad-project verlengd. Docenten kunnen een iPad in bruikleen krijgen van de school,
indien zij via (intern aangeboden) scholing zich ontwikkelen en bekwamen in het gebruik van de iPad
in het onderwijs. Doel is hierbij om meer maatwerk, activerende didactiek en vaardigheden in ons
onderwijs te integreren. Drie docenten zijn op studiereis geweest om toepassingen in het onderwijs
te bekijken en een internationale studiedag te volgen over dit onderwerp. Een investering van ca. €
26.000.

De rector en een docent hebben een studiereis gemaakt om te leren over de mogelijkheden van toe-
passingen van 21st century skills en ICT in ons onderwijs, dit gebaseerd op het zogenaamde STEAM-
programma (Science - Technology - Engineering - Arts - Math). Dit heeft geresulteerd in een opzet
voor een programma waarbij het doel is om te komen tot: 'Het uitwerken van de w van het vwo door
systematisch te werken aan de onderzoeksvaardigheden van onze leerlingen'. Een investering, inclu-
sief arbeidsuren, van ca. € 12.000,.

In 2019 zijn wij gestart met een cultuurtraject voor docenten. Kernvraag daarbij is: wat voor school
willen wij zijn? Doel is te komen tot draagvlak onder de medewerkers over niet alleen wat voor
school Bernrode is, maar vooral ook hoe wij daar gezamenlijk inhoud en vorm aan geven.
De school wordt daarbij begeleid door Groep 5700, een bureau gespecialiseerd in strategische com-
municatie en marketing. Door inzet van het gehele team gedurende een volledige werkdag, door
voorbereidingstijd in de vorm van gesprekken en in interviews als ook de evaluatie zijn de kosten in-
clusief personele inzet ca. € 50.000.
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In het kader van kwaliteitsmanagement zijn drie docenten een opleiding tot gecertificeerd toetsex-
pert gaan volgen. Doel hierbij is dat wij ons toetsbeleid verder kunnen verdiepen door meer kennis
binnen de school te halen over vorm en inhoud van toetsing en tevens een kritisch forum te hebben
dat meekijkt naar het toetsbeleid. De kosten voor de cursus en de arbeidsuren komen neer op ca.
25.000.

Het budget voor (na)scholing is conform de bepalingen in de CAO. Door de inzet op deskundigheids-
bevordering (zowel individueel als team) is de begroting van € 40.000 overschreden tot een bedrag
van ca. € 65.000, Een ontwikkeling die wij toejuichen aangezien medewerkers ons belangrijkste kapi-
taal zijn.

De genoemde bedragen, waarbij personeelskosten de hoofdsom vormen, zijn een voorbeeld van
waar wij de Prestatieboxgelden voor hebben ingezet. Deze opsomming is niet compleet. Er is bijvoor-
beeld geïnvesteerd in voorzieningen in de lokalen (digiborden), in laptops en iPads om de kwaliteit
van het onderwijs te verbeteren. Er is geïnvesteerd het LOB-traject door uitbreiding van het decanaat
met bijna 500 uren met als doel de kwaliteit van ons LOB te versterken. Dit o.a. door mentoren meer
te ondersteunen, door te investeren in gesprekken met leerlingen en ouders, het aangaan van con-
tacten met hogescholen en universiteiten en het evalueren en bijstellen van ons LOB-beleid.

Met bovenstaande menen wij inzichtelijk te hebben gemaakt hoe wij de Prestatieboxgelden hebben
geïnvesteerd bij Gymnasium Bernrode.

2.5 Kwaliteitszorg

Bernrode neemt deel aan Vensters voor Verantwoording en de Gymnasiumenquête en -benchmark
van de Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) Tevens wordt gebruik gemaakt van Kwaliteitscho-
len.nl voor tevredenheidsonderzoeken. Door middel van leerling- en ouderpanels wordt feedback
georganiseerd op de prestaties van de organisatie en de medewerkers. Ook de leerlingenpanels, de
oudervereniging en klankbordgroepen geven waardevolle suggesties aan de schoolleiding. De resul-
taten van de leerlingen- en ouderpanels worden besproken met de betreffende docenten.
In de leerlingenpanels worden allerlei zaken voortkomend uit de enquêtes besproken. Zowel leer-
lingen als schoolleiding kunnen onderwerpen inbrengen. Leerlingenpanels zijn bijeenkomsten waar-
bij de teamleiders in gesprek gaan meteen afvaardiging van de leerlingen perjaarlaag. Daar worden
dus o.a. de tevredenheidsuitslagen besproken. Dit resulteert waar nodig en mogelijk in aanpassingen
(dat kan zijn in de lessen, het gebouw, activiteiten enz.).

Er is in 2019 een toetsbeleid opgesteld én ingevoerd. Dit moet leiden tot meer transparantie en uni-
formiteit en geeft tevens de kans aan docenten en/of secties om vanuit kwaliteitsbewustzijn het ge-
sprek met elkaar aan te gaan en verantwoordelijkheid te nemen voor de behaalde resultaten.
Het examenreglement is herzien en de opzet van de PTA's is aangepast. Een externe adviseur hebben
wij deze laten toetsen op betrouwbaarheid (voldoen aan de eisen van de Inspectie) en consistentie.
Zijn aanbevelingen zijn overgenomen waar dat onmiddellijk nodig werd geacht. Aanpassingen die
wenselijk waren, maar later ingevoerd kunnen worden, hebben wij in het kader van de werkdrukbe-
heersing vooruitgeschoven en deze zullen met ingang van het nieuwe schooljaar ingevoerd worden.
Het examenreglement en de PTA's zijn tevens onderwerp van gesprek geworden binnen de bestuurs-
vergadering.
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Tevredenheid Ouders en leerlingen

Bij de vorige meting was de overall score van ouders m.b.t. tevredenheid een 8.4, dit jaar een 8.2.
Uit een analyse van de deetscores blijkt dat het om kleine verschillen gaat bij meerdere deelscores,
Wij hebben op basis daarvan geconcludeerd dat dit geen aanleiding geeft tot acute maatregelen,
maar dat het zaak is om de ontwikkelingen van het komende schooljaar af te wachten om te bekijken
of er sprake is van een trend. Met de uitslag zoals deze er nu staat zijn wij tevreden.

Tevredenheid Ouders en Leerlingen
Ouders 8.2

Leerlingen 7.0

Schoolklimaat en Veiligheid

Vorig jaar scoorde de school bij welbevinden een 7.6, ervaren veiligheid een 7.7 en aantasting veilig-
heid een 9.5. Een positieve ontwikkeling. Uit een analyse van de deelscores blijkt dat het om kleine
verschillen gaat bij meerdere deelscores, Wij hebben op basis daarvan geconcludeerd dat dit geen
aanleiding geeft tot acute maatregelen, maar dat het zaak is om de ontwikkelingen van het komende
schooljaar af te wachten om te bekijken of er sprake is van een trend. Met de uitslag zoals deze er nu
staat zijn wij tevreden.

Schoolklimaat en Veiligheid
Welbevinden 7.8

Ervaren veiligheid 7.7

Aantasting veiligheid 9.5

2.6 Projecten

Een project dat dit jaar is gestart is het at eerder genoemde cultuurproject voor alle medewerkers
(zie 2.4). Het iPad project (zie ook 2.4) is verder uitgebreid. De invoering van het nieuwe toetsbeleid
en de daaruit voortkomende opleiding tot toetsexpert (zie ook 2.4) benaderen wij tevens als een pro-
ject. De versterking van de w van ons vwo (zie ook 2.4) wordt door de school ook als zodanig be-
schouwd. Al deze projecten hebben namelijk als einddoel om te komen tot een verbetering van ons
onderwijs, maar zijn nog niet verankerd in onze werkwijzen.

Twee docenten zijn bezig met het opzetten van een uitwisselingsprogramma met een school in het
buitenland. Gaandeweg dit onderzoek naar de (on)mogelijkheden is het steeds duidelijker geworden
dat er voor Gymnasium Bernrode kansen liggen om een gestructureerd en systematisch opgebouwd
internationaliseringsprogramma - wat de school in het verleden al had - op te bouwen. Er zijn inmid-
dels contacten met Nuffic om dit verder vorm te geven. Deelname aan het zogenaamde Global Citi-
zen Network van Nuffic lijkt de pijler onder dit uit te bouwen project te gaan worden.
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3.1 Personele zaken

Formatie in fte (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Formatieoverzicht
Directie

OP
OOP
Tijdelijk
Vast
Aantal mannen

Aantal vrouwen

2017-18 2018-19 2019-20
3 3 3

32,4941 36,9701 34,876
12,111 12,2101 13,610
3,2491 9,680

44,5551 42,500
7,771

43,715
27

40
32
39

28
43

De toename van het aantal leerlingen heeft niet geleid tot een toename van het aantal Fte's. De ver-
klaring hiervoor is dat een aantal langdurig zieken uit zijn gestroomd (al dan niet met een VSO).
Het aantal tijdelijke Fte's blijft boven de 5%. Gelet op de geprognosticeerde krimp is dat helaas een
noodzaak. Risico in dezen is wel dat goede krachten de school kunnen verlaten als zij niet tijdig een
vaste aanstelling krijgen óf dat wij goede krachten geen vaste aanstelling kunnen geven vanwege de
onzekere toekomst qua leerlingenaantallen.

De verhouding aantal mannen versus aantal vrouwen is iets wat in de gaten gehouden moet worden.
Idealiter zou die op 50/50 moeten liggen.

Ten slotte constateren wij, niet zichtbaar in dit overzicht, dat veel medewerkers parttime werken.
Naast beschikbaarheid voor de school geeft dat problemen bij de (ervaren) werkdruk (immers l uur
vergaderen is anders voor iemand die 40 uur werkt dan voor iemand die bijvoorbeeld 20 uur werkt),
bereikbaarheid voor leerlingen en collega's en inzet in de les (lees: druk op het lesrooster).
De school lukt het tot op heden om in haar vacatures te voorzien. Wel moet er aanzienlijk vaker een
beroep gedaan worden op uitzendbureaus en in l geval zelfs een ZZP'er. Dit leidt automatisch tot ho-
gere kosten (gemiddelde kostenfactor 1.8).

3.2 Functiemix in % (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

De vastgestelde percentages voor de functiemix zijn niet langer opgenomen in de CAO.
Met de MR van Gymnasium Bernrode is overeengekomen dat wij streven naar 20-30-50 (LB-LC-LD).
Op basis van onderstaand overzicht is er het komende jaar ruimte in LC. Daarbij zal het aanname- en
promotiebeleid van de OSZG gehanteerd warden.

Functiemix 2017-181 2018-191 2019-20
LB 19 27
LC 21 18

28
22

LD 60 55 50
Totaal 100 100 100

Functiemixgetal 141 128 122

Bandbreedte OSZG 112-1241 112-1241 112-124I
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3.3 Scholing en Professionalisering

Het budget voor (na)scholing is conform de bepalingen in de CAO. Zoals eerder gesteld was het bud-
get vastgesteld op € 40.000 en is het met een realisatie van € 64.706 ruim overschreden. Gelet op
het ingezette beleid van medio 2017 is dat een ontwikkeling die door de school van harte wordt toe-
gejuicht (zie 2.4) en die waar wij in de toekomst (financiële) ruimte aan willen blijven bieden.
Wij blijven als Gymnasium Bernrode inzetten op de eerder uitgezette koers, d.w.z. dat alle medewer-
kers gestimuleerd en uitgedaagd worden om invulling te geven aan hun deskundigheidsbevordering.
De schoolleiding heeft geconstateerd dat de beschikbare mogelijkheden daartoe nog niet volledig
warden benut. Veel medewerkers geven te kennen het volgen van cursussen/opleidingen/bijeen-
komsten als werkdruk verhogend te ervaren. De schoolleiding heeft hier al eerder aandacht aan be-
steed door een werkdrukonderzoek uit te laten voeren door DUO. Dat heeft opgeleverd dat veel zich
in de persoonlijke ervaringssfeer afspeelt en dat er behoefte is aan aandacht hiervoor van de leiding-
gevende. Het MT van Gymnasium Bernrode is hiermee aan de slag gegaan en probeert daar bij voort-
during aandacht aan te geven.

4. Verbonden Partijen

4.1 Gemeente (leerplicht en projecten)

Bernrode ontvangt, evenals andere scholen, van de gemeente Bernheze € 12,50 per leerling per jaar
om te besteden aan culturele en maatschappelijke doelen.
Met de leerplichtambtenaar (RBL-NBO) is regelmatig contact over de juiste handhaving van de wet
op het vlak van leerplicht en geoorloofd verzuim.

Op dit moment lopen er gesprekken met de gemeente m.b.t. het onderhoud van het gebouw. Een
jarenlang probleem, vanaf de oplevering in 2008, betreft het binnenklimaat. De gemeente is van me-
ning dat dit een zaak van de school is en baseert zich daarbij op wetgeving betreffende onderwijs-
huisvesting. De school is echter van mening dat het hier een constructiefout betreft en dat het daar-
mee een zaak is van de eigenaar van het gebouw, in casu de gemeente.

4.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording Passend Onderwijs)

Sinds eind 2013 is Bernrode in het kader van Passend Onderwijs lid van het Samenwerkingsverband
in de regio rond Oss (SWV 30.06). Het Samenwerkingsverband kent een bestuurlijk overleg (waar de
rector bij aanwezig is) en een directeurenoverleg (dat de conrector bezoekt). Vanuit het Samenwer-
kingsverband wordt op aanvraag ondersteuning verleend, naast de basisondersteuning die elke
school geacht wordt te bieden.
In het schooljaar 2018-2019 is er een verdere invulling gegeven aan Passend Onderwijs door de start
van zogenaamde Koersklassen (leerlingen met een meervoudige hulpvraag krijgen maximaal de eer-
ste 2 leerjaren in het VO in een groep van maximaal 16 leerlingen een aangepast programma met als
doel dat zij uiterlijk in het derde leerjaar instromen in het reguliere onderwijs). In het schooljaar
2019-2020 is gestart met een klas in jaarlaag 2 (waarbij overigens het voornemen is om deze te stop-
pen omdat het voor onze school overbodig lijkt). In deze klas zit een combinatie van leerjaar l en 2
waarbij de docenten ondersteund worden door een klassenassistent.
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5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

Er zijn voor het jaar 2019 geen zaken te melden met een grote politieke of maatschappelijke impact.
Grootste zorg blijft de onvoorspelbaarheid van de politieke besluitvorming.
De regio verwacht een krimp van de bevolking. Dit zou ook tot een verminderde instroom van leer-
lingen op Bernrode moeten leiden. Dat is echter nog niet het geval. Dit maakt het lastig om betrouw-
bare meerjarenprognoses op te stellen (wij maken gebruik van de gegevens van DUO, Voion én de
gemeente).
Curriculum.nu gaat gevolgen hebben voor de opzet en inrichting van ons onderwijs. Ook hier is nog
veel onduidelijkheid. Op dit moment is er alleen een opzet bekend voor de onderbouw en daarbij
ontbreekt het ook nog aan concrete inhoud,
De schoolleiding bezoekt de bijeenkomsten die de gemeente organiseert rondom "maatschappelijk
vastgoed" (met onder meer toekomstscenario's voor het geval leegstand zich voordoet). In 2019 zou
er op initiatief van de gemeente een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld worden (dit stond ge-
pland voor 2018, maar de gemeente heeft dit niet weten te realiseren). Dat is ook dit jaar niet gelukt.

Bij collega-scholen in de omgeving zijn er een aantal ontwikkelingen die wellicht een negatieve im-
pact kunnen hebben op de instroom van het aantal leerlingen aan onze school,
Zo begint het Udens College met een gymnasiumbrugklas, gaat het nabijgelegen Rodenborch College
over tot nieuwbouw evenals het nabijgelegen Gymnasium Beekvliet.

6. Investeringen - Materiele zaken

6.1 Huisvesting

In 2019 is - evenals in 2017 en 2018 - het binnenklimaat onderzocht, dit vanwege aanhoudende
klachten van leerlingen en medewerkers. Wij hebben een externe expert ingehuurd voor een onaf-
hankelijk onderzoek. In de begroting hebben wij een voorziening opgenomen voor een mogelijke in-
vestering van 600k (gebaseerd op een eerste indicatie). Op dit moment zijn de onderzoeken afge-
rond, zijn alle betrokkenen het erover eens dat er een probleem is. En nu is het de vraag wie de eige-
naar is/eigenaren zijn van dit problemen. Inmiddels heeft de school een jurist ingeschakeld om haar
in deze casus bij te staan.

6.2 Meerjarenonderhoudsplannen (uitvoering 2019)

Het meerjarenonderhoudsplan wordt samen met de Gemeente Bernheze opgesteld en uitgevoerd.
Hier wordt nauwgezet de hand aan gehouden en er is periodiek overleg.
Tevens is er een RI&E in 2018 opgesteld. Deze heeft geen grote gebreken laten zien en heeft dan ook
geen gevolgen gehad voor 2019.

6.3 ICT

Er is in 2019 veel geïnvesteerd in zowel het netwerk, de software als in kennis. Zo zijn er investerin-
gen gedaan om de betrouwbaarheid en snelheid van het netwerk te vergroten, zijn er diensten inge-
kocht van een ondersteunend bedrijf om meer grip te krijgen om de systemen van de school, zijn een
aantal docenten op cursus en studiereis geweest m.b.t. gebruik van ICT in het onderwijs (m.n. de
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iPad), zijn er extra digiborden geplaatst, zijn er extra laptops, laptopkarren, iPads en iPadkarren aan-
geschaft. Duidelijk is wei dat er nog het nodige gedaan moet worden. Dan gaat het om zowel ICT-
vaardigheden bij medewerkers, als kennis, als betrouwbaarheid van het netwerk.

6.4 Apparatuur en Inventaris

Zie 6.3. Er is geïnvesteerd in nieuwe koffie -/theeautomaten voorde leerlingen. In het leeriingendeel
is een keukenblok met waterpunt gebouwd. In het kader van milieumaatregelen heeft de school haar
lampen moeten vervangen door Ledverlichting (ca. € 30.000).

6.5 Leermiddelen

Het boekenfonds heeft een budget gekregen van 135.000. € 142.556 is gerealiseerd. Dit is nog ruim
binnen de bekostiging a 212.580. De oorzaak van overschrijding is gelegen in het feit dat het leerlin-
genaantal groter was dan was geprognosticeerd. Aanhoudende zorg voor de komende jaren is de
vraag naar ICT-licenties, waardoor de kosten stijgen, terwijl de vraag naar de traditionele leermidde-
ten (tekst- en werkboeken) gelijk blijft.

7. Klachten

In 2019 zijn er geen klachten ingediend,
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5.6 Stedelijk Gymnasium Den Bosch

l. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie

Baten

3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.4 Baten werk i.o.v. derden
3.5 Overige baten

Totaal baten

Lasten

4.1 Personele lasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Werkelijk
2019
€

6.316.122
116.213

418.631

6,850.966

5.294.073
171.335
367.257

1.033.994

Begroot
2019
€

5.998.400
107.600

338.520

6.444.520

5.065.700
203.590
345.500
874.920

Werkelijk
2018
€

6.006,331
107.639

345.988

6.459.958

5.032.947
159.619
347.627
982.147

Totaal lasten 6.866,659 ^,489.710 6.522.340

Saldo baten en lasten -15.693 -45.190 -62.382

5. Financiële baten en lasten

Resultaat

11.933

-3.760

17.500

-27.690

14.829

-47.553

1.2 Analyse Exploitatieresultaat

N.b. bij alle genoemde bedragen moet telkens ca. gelezen worden.

De begroting van 2019 sloot af met een negatief resultaat: € -28.000.

Het negatieve resultaat van de jaarrekening bedraagt € 4.000; met dien verstande dat bij de baten de
eenmalige uitbetaling t.b.v. verlaging werkdruk, te besteden in de jaren '20 en "2.1, reeds is opgeno-
men (en nog niet uitgegeven); feitelijk is het negatieve resultaat dus € -126.000 hoger.
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Baten

De som der baten in 2019 was € 367.000 hoger dan begroot; voor het merendeel door een hogere
personele lumpsum: 3.13% loonruimte € 171.000 en € 126.000 eenmalige uitbetaling werkdrukverla-
ging'20 en'21.

Het subtotaal overige rijksbijdragen was € 43.500 hoger dan begroot (Prestatiebox en ver-
goedingen overig).
Baten van het samenwerkingsverband en de promotiebeurs waren € 14.000 dan begroot.
Het subtotaal uitkeringen was € 25.000 lager dan begroot.
De overige baten, met name culturele activiteiten en de huiswerkklas waren € 16.000 hoger
dan begroot en voor de schoolreizen ontvingen we € 30,000 meer dan begroot.

Lasten

De som der lasten in 2019 was € 335.000 hoger dan begroot.

Het totaal personele lasten was € 200.000 hoger dan begroot; de salariskosten waren €
250.000 hoger dan begroot; € 150.000 hiervan als gevolg van de verhoging van de CAO.
De subtotalen vervanging personeel, dotatie personele voorziening en overige personeels-
kosten waren € 62.5000 lager dan begroot.
Incidenteel personeel kostte € 7.000 meer dan begroot (o.a. gastdocenten WSO, weten-
schapsoriëntatie).
Het totaal afschrijvingen komt € 30.000 lager dan begroot uit; gevolg van het uitstellen van
enkele investeringen: zonnepanelen, zonwering.
Het subtotaal onderhoud was met name door het onderhoud installaties € 15.000 hoger dan
begroot.
Schoonmaak (met name vloerenonderhoud): € 10.000 hoger dan begroot.
Het subtotaal adm/beheer/best was € 60.000 hoger dan begroot (post kopiëren + € 15.000,
aanschaf laptops via Rent Company + € 45.000.
Het subtotaal leer- en hulpmiddelen was € 55.000 hoger dan begroot (o.a. bekostiging licen-
ties TIO en extra uitgaven in de leerlingbegeleiding + uitgaven voor vernieuwing projecten in
klas l en 2 naar WSO)).
Aan nascholing gaven we € 55.000 meer uit dan begroot; scholing schoolbreed én voor een
groep docenten in het kader van nieuw toetsbeleid (Bureau ICE) én begeleiding/scholing
m.b.t. WON-school, WSO (Bureau Pesant).
Voor het boekenfonds gaven we € 20.000 minder uit dan begroot (minder digitale licenties)
Reizen en activiteiten kostten € 20.000 meer dan begroot.
Overige lasten: € 30.000 meer dan begroot: Grote Avond niet in begroting opgenomen.
De rentebaten bleven € 5.500 achter bij de begroting.

1.3 Baten

Van de totale inkomsten nemen het Rijk, de gemeente en het Samenwerkingsverband het overgrote
deel voor hun rekening.

Ongeveer 5% van de bekostiging valt onder de noemer Overige Baten (hierbij gaat het dan met name
om de vrijwillige ouderbijdrage (basisbijdrage en bijdragen schoolreizen, excursies en dergelijke)).
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De ouders van de leerlingen staan garant voor het grootste deel van de Overige Baten. De vrijwillige
ouderbijdrage valt uiteen in twee delen:

Een basisbijdrage van € 90, waaruit zaken als de leerlingen- en oudervereniging, de school-
krant, enkele algemene en culturele activiteiten (zoals de jaarlijkse musical), het annulerings-
en solidariteitsfonds en de collectieve verzekering betaald worden en
een leerjaarafhankelijke bijdrage, waaronder de vakexcursies vallen, de introductie- en ein-
dejaarsactiviteiten, de kerstfilm en de sportoriëntatievan klas 6.

1.4 Personele lasten

De personele lasten waren in 2019 € 200.000 hoger dan begroot; het merendeel van deze overschrij-
ding is te wijten aan de verhoging cao: € 150.000.

De kosten voor OOP waren € 40.000 hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door de uitbreiding/ver-
sterking van OOP-formatie in de leerlingbegeleiding. De school heeft gekozen voor een uitbreiding
van 0,2 fte van een orthopedagoog in schaal 10, een overzetting van 0,6 fte onderwijsassistent van
schaal 8 naar schaal 10 (vanwege andere taken) en in de aanstelling van een TOA schaal 7 voor 0,7
fte vanwege onderbemensing op deze afdeling.

De tasten OP waren € 215.000 hoger dan begroot,

Er is sprake van een kleine "overformatie OP" vanwege onvoordelige grootte van klassen/cluster-
groepen.

Verder werd er veel geïnvesteerd in onderwijsontwikkeling: € 22.000 ontwikkeltijd docenten WSO
klas l en 2; € 35.000 scholingstraject toetsexpert (18 docenten); voor schoolbrede scholing m.b.t. an-
dere vormen van toetsing werd de portie deskundigheidsbevordering aangewend.

Het aantal groepen Cambridge breidde weer uit en er werden extra lessen gegeven voor meerpres-
teerders.

1.5 Materiële lasten

Het totaal Overige Lasten was € 135.000 hoger dan begroot.

Onderhoud aan installaties vroeg € 15.000 meer; vloerenonderhoud verhoogde de schoon-
maakkosten met € 10.000.
In de post adm/beh/bestuur zorgde ITEC fotokopiëren voor een overschrijding van € 15.000
en de "aanschaf' van laptops voor docenten en leerlingen via Rent Company maakte de uit-
gaven € 50.000 hoger dan begroot.
Bij de leer- en hulpmiddelen werd door enkele secties meer dan begroot uitgegeven, waren
er extra uitgaven voor het nieuwe vak WSO en voor activiteiten in het kader van de leerling-
begeleiding.
Onder projecten vallen de extra uitgaven voor een bijspijkertraject Latijn voor vijfde- en zes-
deklassers en voor de examentrainingen voor ca. 45 leerlingen (beide verzorgd door Lyceo).
De alternatieve reizen in klas 6 pakten vanwege meer en duurdere bestemmingen, kleinere
groepen en dus meer begeleiders € 20.000 duurder uit dan begroot.
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2 Onderwijsprestaties

2.1 Instroom

In 2019 zagen we in Den Bosch en ook op het Stedelijk Gymnasium minder aanmeldingen dan ver-
wacht. Oorzaken hiervan: lichte krimp in de regio (dus minder leerlingen naar Den Bosch) en een
stroom van leerlingen uit Den Bosch naar scholen in de regio (met name naar een grote scholenge-
meenschap in Vught).

Voor schooljaar '20/'21 staat de teller nu op 127 eersteklassers. Voor de schooljaren hierna zijn 135
aanmeldingen in klas l geprognosticeerd; de school overweegt, wanneer basisschooladvies en score
eindtoets weer tegelijkertijd gegeven worden, ook leerlingen toe te laten met een havo-/vwo-advies
en een minimale score eindtoets.

2018 2019 2020 2021 2022
Leerlingen
klas l

149 137 127 135 135

2.2 Onderwijsresultaten

Over de onderwijsresultaten zijn we in beginsel tevreden. In 2028 viel het slagingspercentage tegen.
Dat hebben we als een incident beschouwd. We hebben onze interne examentrainingen verbeterd
en zijn de samenwerking aangegaan met Lyceo voor externe examentraining.

Ook hebben we de begeleiding van zesdeklassers door mentoren geïntensiveerd; er wordt gelet op
actieve presentie en regelmatig wordt besproken wat de leerlingen nodig hebben; zo is bijvoorbeeld
de planning van toetsen en deadline van praktische opdrachten in hetjaarrooster bijgesteld.

Examenresultaat
Jaar

Slagingspercenta-
ges
school

Slagingspercenta-
ges
ZG

CE-cijfers gemid-
deld
school

CE-cijfers gemid-
deld ZG

2017 94,1 nb 6,7 6,82
2018 88,2 92,5 6,5 6,76
2019 95,4% nb 6.7 6,78

Tabel onderbouwsnelheid en bovenbouwsucces

De onderbouwsnelheid ligt met 96,07% boven de norm van de Inspectie (95,02%) én boven de norm
voor jaarlijkse doorstroom die we in het schoolplan formuleerden (95%). Het bovenbouwsucces ligt
met 91,43% ver boven de Inspectienorm (81,14%) maar blijft achter bij de schoolplannorm.

Bij de indicator onderwijspositie t.o.v. PO-advies scoort de school onder de Inspectienorm; hierbij
speelt het feit dat alleen leerlingen met een eenduidig vwo-advies worden toegelaten, een rol (geen
opstroom mogelijk); bovendien blijkt er in een aantal gevallen een groot verschil te zijn tussen het
vwo-advies van de basisschool en de score van de eindtoets.

Schooljaar
Onderbouw
Bovenbouw

2016/2017
97.26
93,87

2017/2018 I 2018/2019
96,98
88,30

93,82
92,06
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2.3 Extra activiteiten leerlingen

Het SGDB organiseert voor en met leerlingen diverse extra activiteiten; enkele voorbeelden:

Leerlingen hebben de mogelijkheid twee in plaats van één keuzevak te kiezen in de boven-
bouw; daarnaast kunnen leerlingen nog zogenaamde meerpresteerdersvakken kiezen;
De school biedt excellente leerlingen in de onderbouw verbreding aan in de vorm van het At-
lasproject; in de bovenbouw volgt een groep leerlingen het Honoursprogramma van de
SHZG;
De school neemt deel aan Olympiades voor verschillende vakken;
Een flink aantal leerlingen neemt deel aan verschillende debattoernooien (MEP, intergymna-
siaal debattoernooi, UNICEF,...). In school is door leerlingen een eigen debatgroep Eloquen-
tia geformeerd. Enkele leerlingen zijn aangesloten bij het BJP, het Bossche Jongerenparle-
ment;

Bovenbouwieerlingen leveren een bijdrage aan de leerlingbegeleiding: tutoren voor eerste-
klassers, begeleiders van de huiswerkklas, bijspijkerles in diverse vakken,...;
In klas 4 kiezen steeds meer leerlingen voor Cambridge, versterkt Engels; examen in klas 5;
Er zijn verschillende culturele activiteiten: de musical, de muziekavond, Spraakwater, film-
gala, schoolorkest, schrijfclub, schoolkrant Feuniks;
Vooronderbouwleerlingen is deelname aan de First Lego League, robotica, mogelijk;
Er zijn diverse interscolaire sporttoernooien, er wordt geschaakt;
De school heeft een uitgebreid excursieprogramma, met als hoogtepunt de klassieke reizen
(Rome, Griekenland) in klas 5; verschillende eendaagse, vakgebonden, excursies;
We bieden leerlingen ondersteuning onder andere in de vorm van: faalangstreductietraining,
SOVA, huiswerkklas, examentraining, begeleiding op het vlak van executieve vaardigheden
en "leren leren";
Leerlingen hebben de mogelijkheid om in vakken vervroegd examen te doen

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

In het najaar van 2019 is het SGDB WON-school geworden, toegetreden tot het landelijk netwerk van
WON-(WetenschapsOriëntatieNederland)scholen. Al in schooljaar '16/'17 zetten we, door middel
van het werken in een ontwikkelgroep, in op de versterking van de w van vwo. Het idee werd het op-
zetten van een doorlopende leerlijn van onderzoeksvaardigheden, het ontwikkelen van een nieuw
vak WSO. In schooljaar '17/'18 werd dit vak ontwikkeld en aangeboden in leerjaar 4. In het najaar
van 2019 vormde een groep docenten de projecten van klas l en 2 om tot ook daar het vak WSO;
vanaf januari 2020 wordt dit vak in de eerste en tweede klas aangeboden.

In schooljaar '18/'19 formuleerde een docentengroep nieuw toetsbeleid. Het idee is in ons onderwijs
meer nadrukte leggen aan het leren; het versterken van het leerproces van leerlingen en ook op het
vergroten van het eigenaarschap van leerlingen. Hierbij kan toetsing in de vorm van formatief evalu-
eren een belangrijke rol spelen. De insteek van het nieuwe toetsbeleid is dan ook minder summatief
en meer formatief evalueren. In het najaar van 2019 werd een groep van achttien docenten opgeleid
tot toetsmeester (bureau ICE) en werden vier schoolbrede scholingsbijeenkomsten m.b.t. toetsing
gepland (de laatste, gepland in april '20, kwam door het coronagebeuren vooralsnog te vervallen).

In schooljaar '20/'21 starten we met de implementatie van het nieuwe toetsbeleid in leerjaar l,

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het versterken van met name het bovenbouwmentoraat,
met veel aandacht voor talentontdekking en LOB.
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In de afgelopen twee schooljaren hebben enkele leerlingen in een vak vervroegd examen gedaan; om
hen hierbij goed te begeleiden zijn aparte PTA's gemaakt en hebben verschillende docenten een-op-
een-begeleiding ingezet.

De Prestatieboxgelden worden bestemd voor de volgende zaken: rekenen (een lesuur per week in
klas 2), TIO (schrijfprogramma Nederlands), professionalisering docenten: ophoging schotingsbudget,
intervisie-uren mentoren/coördinatoren, personeelscoaches, aandacht voor excellente leerlingen:
Atlas, HPG, begeleiding vervroegd examens, Cambridge, versterkt Engels.

2.5 Kwaliteitszorg

Het SGDB neemt deel aan Vensters voor Verantwoording en de enquête van de SHZG.

Jaarlijks nemen we m.b.v. Kwaliteitscholen.nl tevredenheidsonderzoeken af bij leerlingen en ouders
van leerjaar l, 4 en 6 (benchmark met OSZG). De resultaten hiervan warden gedeeld in het MT en
met de MR en het bestuur van de Oudervereniging. Een Plan van Aanpak wordt gemaakt met hierin
enkele verbeterpunten. Vervolgens wordt een en ander teruggekoppeld naar team, leerlingen en ou-
ders.

Dejaarlaagcoördinatoren ontvangen feedback over de school in gesprekken met klankbordgroepen
leerlingen en in de ouderfora.

Doorstroomgegevens, uitstroom en (examen)resultaten worden jaarlijks gemonitord en teruggekop-
peld in de school (ook gedeeld met MR en bestuur Oudervereniging).

Naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie is de opzet van de PTA's herzien en aangepast. Een
externe adviseur heeft deze op volledigheid en consistentie getoetst (dit geldt voor alle OSZG-scho-
len).

In het najaar'20 zal een examencommissie geformeerd worden en wordt het examenreglement her-
zien.

Tevredenheid leerlingen en ouders

Zowel over de tevredenheid van leerlingen en ouders over de school breed, als over de score voor
schoolklimaat en veiligheid zijn wij tevreden. Aandachtspunten zijn de schoonheid/netheid van het
gebouw (hoe dragen we hier met elkaar zorg voor?) en de kwaliteit van het mentoraat die soms nog
te zeer persoonsafhankelijk is.

Tevredenheid leer-
lingen en ouders
Leerlingen 7,2
Ouders 8,3

Schoolklimaat en veiligheid

Schoolklimaat en Veiligheid
Welbevinden 8.0
Ervaren veiligheid 7.8
Aantasting veiligheid 9.5
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2.6 Projecten

In schooljaar '18/'19-'19/'20 waren op school twee belangrijke ontwikkelingen aan de orde; beide
zijn als project te beschouwen:

De doorontwikkeling van het vak WSO (doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden, ver-
sterking w van vwo) en een actieve bijdrage leveren aan het landelijk scholennetwerk WON
(hetSGDB levert vanaf voorjaar'20 een regiocoördinator);
Het scholingstraject met betrekking tot nieuwe toetsvormen.

Voor beide onderwerpen is een deel van het scholingsbudget besteed én is een grote groep docen-
ten in (ontwikkel)tijd gefaciliteerd.

3 Personele zaken

3.1 Formatie in FTE

Bij de OP-formatie zien we een lichte stijging van OP tijdelijk; grotendeels te verklaren door de tijde-
lijke uitbreidingen ter faciiitering van onderwijsontwikkeling.

Formatie-overzicht t 2017-18 2018-19 2019-20
Directie 2 2 2
OP vast 43 43 43,5
OP tijdelijk 3,5 3,7 4,8
OOP 8,9 10,8 11,3

Aantal mannen 33
Aantal vrouwen 45

3.2 Functiemix

Ons functiemixgetal valt binnen de door de OSZG geformuleerde bandbreedte voor onze school; ge-
volg van benoemingen in LB-functies in de afgelopen schooljaren. Per l augustus 2020 zullen vijf do-
centen vanuit LB naar LC bevorderd worden; enkele docenten komen in aanmerking voor beoorde-
ling overstap LC-LD (najaar 2020).

Functiemix 2017-18 2018-19 2019-20
LB 29,7% 25,6% 30,9%
LC 14,2% 15,8% 15,2%
LD
Totaal

56,1%
100%

58,5%
100%

53,9%
100%

Functiemixgetal 126 133 123
Bandbreedte OSZG 112-124 112-124 112-124
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3.3 Scholing en professionalisering

Het SGDB heeft hoge uitgaven voor scholing/professionalisering (€ 55.000 meer dan begroot). Er
werd veel groepsgewijs en individueel geschoold in het kader van ontwikkeling WON/WSO en voor-
bereiding op nieuw toetsbeleid.

Verder volgde een coördinator de opleiding basisbekwaam schoolleider; kozen veel docenten voor
individuele nascholing op hun vakgebied of met betrekking tot leerlingbegeleiding.
De leerlingen van de MR volgden opnieuw de scholing van het LAKS.

Twee docenten volgden de scholing voor het aanbieden van Delf (versterkt Frans) en Goethe (ver-
sterkt Duits).

Beginnende mentoren volgden een mentorentraining.

De sectie klassieken volgde een traject in het kader van het waarderend perspectief.

4 Verbonden partijen

4.1 Gemeente

Kinderopvang, PO, VO en de gemeente werken in Den Bosch sinds enkele jaren samen aan het reali-
seren van de Bossche Educatieve Agenda.

Met de afdeling Leerplicht van de gemeente wordt nauw contact onderhouden waardoor schoolver-
zuim tijdig aangepakt kan worden.

Het SGDB maakt ook deel uit van een werkgroep onderwijs-gemeente Den Bosch ter verduurzaming
van schoolgebouwen.

4.2 Samenwerkingsverbanden

Het SGDB maakt deel uit van het SWV De Meierij; de stichting Juvans verzorgt op school het school-
maatschappelijk werk. De rector heeft als bestuurder zitting in het bestuur van de Meierij.

De school ontvangt van het SWV een bijdrage van € 40.000; dit bedrag wordt voor het merendeel be-
steed aan inhuur ambulante ondersteuning en groepsgewijze en individuele begeleiding van leer-
lingen met stoornissen in het autistisch spectrum.

De school neemt deel aan verschillende overlegstructuren: DOVO, directeurenoverleg VO Den Bosch,
POVO, overleg PO- en VO-besturen Den Bosch, het rectorenconvent van de regio en het veiligheids-
overleg. In Den Bosch is een convenant School en Veiligheid afgesloten. De school werkt ook samen
met andere categoriale gymnasia, o.a. binnen de SHZG.

5 Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact
In het Bossche VO zijn verschillende ontwikkelingen waardoor de tot voor kort stabiele instroom van
leerlingen in klas l onder druk is komen staan. Het SGDB wil zich profileren als categoriaal gymna-
slum, WON-school, school met aandacht voor talentontdekking en -ontwikkeling. Het afgelopen
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schooljaar hadden we te maken met een wat tegenvallende instroom in klas l; naar verwachting
kunnen we de komende jaren de instroom stabiliseren op ca, 135 leerlingen.

In het schoolplan '20-'24 is onder andere de implementatie van burgerschapsvorming als vak voor-
zien (uitbreiding lessentabel) en doorontwikkeling van het vak digitale geletterdheid.

Curriculum.nu zal een doorwerking hebben in onderwijsaanbod en -organisatie; hier is veel nog onze-
ker.

6 Investeringen-materiële zaken

6.1 Huisvesting

Sinds mei 2013 huren we, naast hoofd- en bijgebouw, drie externe lokalen met overblijfruimte en
fietsenstalling (kosten op jaarbasis € 95.000, voor de helft vergoed door de gemeente). Naar ver-
wachting blijft het SGDB de komende jaren al deze ruimte nodig hebben om het onderwijsaanbod
voor de ca, 800 leerlingen te blijven realiseren.

6.2 Meerjarenonderhoudsplannen

Uitgaven ten behoeve van onderhoud installatiesmaken dat de uitgaven € 15.000 hoger zijn dan be-
groot; extra schoonmaakwerkzaamheden kostten € 10.000 meer.

6.3 ICT

De uitgaven voor ICT waren in 2019 meer dan begroot; voor een deel veroorzaakt door aanschaf ex-
tra laptops, notebooks voor leerlingen en docenten, voor een deel door uitbreiding/versterking infra-
structuur op de vierde verdieping (docentenwerkplekken).

6.4 Apparatuur en inventaris

De afschrijvingen pakten lager uit dan voorzien; dit doordat een aantal voorgenomen investeringen
werd uitgesteld: plaatsing zonnepanelen en zonnescreens.

6.5 Leermiddelen

Het subtotaal teer- en hulpmiddelen was € 55.000 hoger dan begroot (bekostiging licenties TIG en
extra uitgaven in leerlingbegeleiding en uitgaven voor vernieuwing projecten klas l en 2 (WSO). De
uitgaven voor het boekenfonds waren lager dan begroot. De post kopiëren hoger.
7 Klachten

Ook in 2019 zijn er geen klachten geweest die in een klachtencommissie van het bestuur of extern
door de LKC zijn afgehandeld. Incidenteel is er bezwaar aangetekend tegen bijv. de beoordeling van
een SE of is er geklaagd over verstoring van de rust tijdens de afname van een toets. Deze zaken kon-
den in goed overleg intern worden opgelost.
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A.1.0 GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in deMinisteriele Richtlijn jaarverslagtegging onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bijde bepalingen van Boek2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen vanjaarverslaglegging waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaatstegen de nominale waarde, wat in ons geval gelijk is aan de historische kosten. Baten enlasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten wordenslechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen enmogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, wordenin acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.De in de jaarrekening opgenomen bedragen staan in hele euro's vermeld.

VERGELIJKENDE CIJFERS

Ter vergelijking zijn de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande Jaar, alsmede decijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van hetverantwoordingsjaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met decumulatieve afschrijvingen. Volledig gesubsidieerde activa worden conform destelselwijziging niet opgenomen in de activastaat. Gedeeltelijk gesubsidieerde activaworden opgenomen voor de aanschafwaarde minus de subsidie. In 2019 is tevensvoor de voorgaande jaren een correctieslag uitgevoerd.
De kengetallen met betrekking tot solvabiliteit en liquiditeit geven hierdoor een beterbeeld van de werkelijkheid.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur enworden berekend op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde. Er wordtafgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming De gehanteerdeactiveringsgrens is € 1000 (was tot 2015 € 500).
Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en hetjuridisch eigendom berust bij het schoolbestuur. Een uitzonderingen is de locatieOnderwijsboulevard C-gebouw dat geheel eigendom is van Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch

Kosten van periodiek groot onderhoud worden geactiveerd onder de materiële vasteactiva op het moment dat deze zich voordoen(componentenmethode).
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Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaat uit deposito's, die worden gewaardeerd tegen
nominate waarde en uit een vordering op het UWV,

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van een
voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde.

Algemene reserve

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het
bevoegd gezag en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke
ontstaan uit het verschil tussen de toegekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In
geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht,
Resen/es zijn grotendeels uit publieke middelen opgebouwd. In de toelichting op de
balans wordt de splitsing van publieke en private reserves weergegeven.
Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden
voor een specifiek doel. Deze reserves zijn gevormd op basis van een besluit van het
bevoegd gezag,

Voorzieningen

De voorziening spaarverlofen leeftijdsfase bewust personeelsbeleid is opgebouwd om
de kosten van vervangers te betalen wanneer personeelsleden het gespaarde verlof
opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen
de genormeerde bedragen uit de CAO VO resp. de salarisschaal en trede ten tijde van
het spa ren.
De voorziening ambtsjubilea is gevormd ter dekking van de kosten van de
jubileumgratificaties die op grond van de CAO dienen te worden betaald. De voorziening
ambtsjubilea wordt geschat conform het onderzoek van de VOS/ABB uit 2007. Het
destijds berekende gemiddelde van € 550, is in 2015 verhoogd naar € 650 in verband
met ontwikkelingen in salaris en leeftijden van personeel.
De voorziening WW-uitkeringen oud personeel is gevormd ter dekking van verwachte
uitkeringen aan oud personeelsleden en bepaald middels een re-integratieperspectief op
basis van leeftijd en werkloosheidsduur.
De voorziening langdurig zieken is gevormd ter dekking van salariskosten bij ziekte en
waarbij deze de eerste twee jaar voor rekening van de werkgever zijn en zijn bepaald tot
aan de UWV-uitkeringsdatum van de WIA of IVA, de pensioendatum en in verband met
ingeschat risico tot aan einde schooljaar. De voorziening is gebaseerd op een
inschattingskans op re-integratie en herstel.
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Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn
opgenomen tegen de nominale waarde.
Hieronder valt ook het saldo van de door ouders van leerlingen gespaarde bedragen
voor diverse reizen. Dit wordt opgebouwd middels een keuze optie als onderdeel van de
schoolnota voor de ouderbijdrage.

GRQNDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de hiermee verbonden
tasten. Beide worden toegerekend aan de daarop betrekking hebbende verslagperiode.
De desinvesteringen voor zover deze betrekking hebben op reeds geheel afgeschreven
activa, die nog dienstbaar zijn aan de instelling, zijn niet opgenomen in het
kasstroomoverzicht.

Rijksbijdragen OCW

Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor exploitatie opgenomen
verstrekt door het Ministerie OCW. Tevens worden hier verantwoord de door het
samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage.
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij
besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de
toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en
lasten. Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies
waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de
staat van de baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de
gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten
zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten
gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de
gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onderde
overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede
middelen worden verantwoord onderde kortlopende schulden zodra de
bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen

Onderde overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt
door gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige
overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking
hebben.

Overige baten

Onderde overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn
door het Ministerie van OCW, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen.
De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking
hebben. De vrijwillige ouderbijdragen worden opgenomen op basis van een
toerekening aan verslagjaar, waarbij de baten over het schooljaar verdeelt worden over
het schooljaar op basis van 5/12 en 7/12. De ouderbijdragen uit activiteiten wordt
toegerekend op basis van de daadwerkelijke gemaakte kosten.

ter idjaiflifidatie
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Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de materiële vaste activa,
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte
levensduur. Direct na ingebruikneming wordt gestart met afschrijvingen.

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

- gebouwen, grote aanpassing/verbouwing 2,5-5% (20-40 jaar)
- gebouwen, kleine aanpassing/verbouwing 10-20% ( 5-10 jaar)
-meubilair en inventaris 5 % ( 20 jaar)
- stoffering en apparatuur 10 % ( 10 jaar)
-computerapparatuur 20-33% ( 3 "5 jaar)

Pensioenverplichtingen

Er is sprake van en toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd
aan personeel op pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en
dienstjaren. Deze toegezegde pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een
toegezegde bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op verplichte basis
premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere
verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een
tekort bij het pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan
toekomstige premies. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa
indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige
betalingen.

GRONDSLAGEN T.B.V. KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen,
Zowel ontvangen als betaalde rente zijn opgenomen als operationele activiteiten.

ter identificatie
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A.1.1 Balans na resultaatbestemming per 31 december 2019

2019 2018
€ € € €

Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa

8.558.752
1.200.000

9.758.752

8.203.269
1.751.686

9.954.955

Vlottende activa

1.4 Voorraden
1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen

1.376.477
14.288.148

864.417
14.839.017

15.664.625 15.703.434

25.423.377 25;65§J9Q

2.1 Eigen vermogen

2.2 Voorzieningen

2.3 Langlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden

16.726.904

1.111.436

7.585.036

25.423.3H

15.746.992

1.020.659

8.890.740

2&&5A19J-

JR1 ter iderliifiifetie
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A1.2 Staat van baten en lasten over 2019

2019 Begroot 2019 2018
€ € € € e €

Baten
3.1 Rijksbijdragen 36.595.071
3.2 Overige overheidsbijdragen 481.161
3.4 Baten werk i.o.v derden 360
3.5 Overige baten 2,805.887

Totaal baten 39.882,478

34.547.780
378.260

2.500
2.461.960

37.390.500

35.001,260
461.241

2.700
3,152.891

38.618.092

Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

30.194.783
1.093.132
1.830.435
5.797.907

29.236.850
1.363.290
1.778.300
5.072.320

28.833.908
1.069.439
1.659.853
5.662.434

38.916.258

966.220

37.450.760

-60.260

37.225.634

1.392.458

5 Financiële baten en lasten

Resultaat

Nettoresultaat

47.129 40.000 56.443

1.013.349

1,013,348

-20.260

-20.260

1.448.901

1A4&9S1

JR2 id ficatie
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A.1.3 Kasstroomoverzicht over 201 9

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

Aanpassingen voor
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen
- voorraden
- vorderingen
- schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

2019 2018
€

1.093,132
57.340

966.220

1.150.473

298.929

€

1.069.439
-138.041

-512.060 25.033
-1.305.704 1.236.256

-1.817.764

1.392.458

931.398

1.261.289

3.585.145

Ontvangen interest
Betaalde interest
Buitengewoon resultaat

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

47.129

47.129

346.058

56.443

56.443

3.641.587

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen immateriële vaste activa
Desinvesteringen immateriële vaste activa
Investeringen in samenwerkingsverbanden
Mutaties leningen
Overige investeringen in financiële vaste activa

Totals kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

-1.532.416
83.800

551.686
-896.930

-896.930

-1,348.386

48.314
-1,300.072

-1.300.072

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutaties liquide middelen -550.872

de desinvesteringen betreffen geheel afgeschreven activa en zijn niet opgenomen in het kasstroomoverzicht.

2.341.515

JR3 ter idafltificatie
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A.1.4 Toelichting behorende tot de balans

Cumulatieve

afschrijvingen Des
en investeringen - Boekwaarde

waardevermin- Boekwaarde Overige 31 december
Aanschafprljs deringen 1 januari 2019 Investeringen mutaties Afschrijvingen 2019

1.1 Immateriële vaste activa

€ € € € € € €

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen
1.2.2 Inventaris en apparatuur

9.005.831 4.119.575 4.886.258 347.235
6.539.415 3.222.403 3.317.011 1.185.180

.15.545.246 a^siiss

86.681
-2.881

83.800

366.931
726.201

4.779.879
3.778.872

N.B. De desinvesteringen betreft geheel afgeschreven activa, die niet meer dienstbaar zijn.
Het bedrag aan desinvesteringen € 1.057.895 is gelijk aan de afschrijvingen daarvan, zodat dit geen effect op het resultaat heeft.
De overige mutaties betreft het verschil in nominale bedragen van activa en subsidies. De aanpassing van de stelselwijziging
heeft daarmee praktisch geen invloed gehad op de exploitatierekening 2019

OZB waarde gebouwen en terreinen

OZB-waarde gebouwen en terreinen
Stedelijk Gymnasium

Gymnasium Felisenum
Sariaeuagymnasium
Vossiusgymnasium

Gymnasium Bernrode
Stedelijk Gymnasium

Prinsenhof3 2011 TR Haarlem
Jacobijnestraat 20/24 2011 TH Haariem
Jacobijnestraat 28a 2011 TH Haarlem
Van Hogendorplaan 2 1981 EE Velsen-Zuid
Weteringschans 29-31 1017 RV Amsterdam
Messchaertstraat 1 1077 WS Amsterdam
Herman Heijermansweg 12 1077 WL Amsterdam
Abdijstraat 36 5473 AG Heeswijk-Dinther
Mercatorplein 2 5223 LL 's-Hertogenbosch
Onderwijsboulevard 140 5223 DH 's-Hertogenbosch

Bedrag Peildatum

1 765.000
3.880.000

827.000
3,340.000
2.822.000
4.359.000
1.571.000
9.282.000
6 060.000

689,000

1-1-2019
1-1-2019
1-1-2019
1.1-2019
1-1-2019
1-1-2018
1-1-2019
1-1-2019
1-1-2019
1-1-2019

1.3 Financiële vaste activa

Boekwaarde
Boekwaarde Des- 31 december

1 januari 2019 Investeringen investeringan 2019

€ € € €

1.3.6 Langlopende vorderingen
1.3.5 Langlopende deposito's

251.686
1.500.000

-251.686
300.000 1.200.000

JJ'ÏLfiSfi -.SSLSSSi 300,OQfl .L2QÖAOQ

De overige vorderingen betreffen deposito's met een looptijd van langer dan 1 jaar (schatkistbankieren)

JR4 ter iderrfiffcatie
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2019
€ e

2018
€ €

1.5 Vorderingen

1.5,1 Debiteuren
1.5.2 OCW
1.55 Ouderbijdragen
1.5.6 Overige ovarheden

Personeel
Overige

1.57 Overige vorderingan

Vooruitbetaalde kosten
Overige

1.5 8 Overlopende activa

1.5,9 Af: voorziening wsgens onlnbaarheid

9.721

306.434

294.68G

9.721

U7A.4ZZ

11.584

725510 331298
46.405 _83.571

771916

6274

448.B85

10.849

11.584

394870

1.771

agAAU

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid fs:

Stand per 1 januari
Onttrekking
Dotatle/Vrijval

f.5.9 Stand per 31 december

2019
1.771

4.504
6.274

2018
1.413
-283
640

1.771

1.7 Liquide middelen

1.71 Kas
1 7,2 Bank
1.7.3 Deposito's

4.803
13.983.345

300.000

11.468
14.S27.S50

300,000
14.2.i8,Ma

De deposito's In liquide middelen hebben een looptijd korter dan 1 jaar (schaffiistbankienen)
1^833.UZ

JR5 ter ideyrfifïïatie
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2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve
Algemans reserve

Stand per ) Overige Stand per 31
tanua«2019 Raaultaat muiatiBS decombw20l9

e

2.1.2 Bestemmlngsreserve (publiek)
Sociaal plan (ter dekking krimp/reorganlsaties) 455.000
ZiZo ((er dekking van vervanging personeel) 578.575
Onderwij'sakkoord 2019
Verzekeringsfonds (ter dekking eigen risco) 33437

"ef~

12.075,144 179.272

8.72a
712.041

1 057-012

€ € €

12254.416

455.000
587.303
712.041

-33 437

2.1,3 Bestemmingsreser/e (privaat)
Eigen middelen 2.604835 113.309

15.746.992 1.013.349 -33.437
N.B. T.a v. de bestemmingsresen/es verwijzsn we naar de toelichting in het bestuursverslag.

1 754 344

2.718 144

16.726.904

2.2 Voorzieningan

2.21 Personeelsvoorzieningen
2 2-3 Overige voorïieningen

Rente mutatie Stand per
Stand per Onttrek- (bij contante 31 december Kortlopend Langlopenct

1 januari 2013 kingen Dotatie waarde) 2019 deel < 1 jaar deel > 1 jaar

T € €

1.020.659 -351.889 442.666

e e

1.111.436 456.550

e

654.886

1.020.659 -351,889 442.666 1.111.436 456.55? 654.886

2.3 Langlopende schulden

2.3,5 Overige langlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden

Stand per
Stand per 1 Aangegane Aflossingen 31 december Looptijd Looptijd
jtnuifl 2019 luninnen 2019 21)19 _2013 _> 1 Jaar _>5 jaar Rentevcxt

e

2019

€ €

2018
€

243 Crediteuren
244 Ministerie van OCW

Loon heffing
Premies sociale verzekeringen

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen

Overige
2.4.9 Overige kortlopende schulden

Voonjitontvangen subsidies OCW geoormerkt 33.978
Vooruitontvangen subsidies OCW niet geoorm'
Vooruitontvangen investeringssubsidies
Vakantiegeld 1.076.609
Overige 526.232

2.4.10 Overlopende passiva

€

1.363.242

419.431

1.636.820

7.585.036

21 342

1.015.174
USWMS_

€ e €

1 100.475 410.270

1.363.242 1 326.595

1.326.595

373.368

_3.06&Q6S 4.703.944
3.065.069 4703.944

2.076.561

aA9A739

JR6 ter identifjtjsitie
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3.1 Rijksbijdragen OCW

e
^qi9

T
Begrotllig 2019
e e

2018
e €

3.1.1 Rijksbijdrage sector vo

Geoormerkte subsidies OCW •
Niet-geoormerkte subsidies OCW
Toerekening investeringssubaldias OCW

3.1.2 Overige subsidies OCW
3.1,3 Doorbetaatde rijksmiddelen

32.758.820 31 131.200

3.174,669 2.87S.080 3.046.451

3-174.6B8
861.582

2.875.080
541.500

MSsms

31 356.254

3.048,451
598.555

3.2 Overige overheidsbijdragen
3,2.1 Gemeentelijke bijdragen 481.161 S1SJSSI 4fiuyi

3.4 Opbrengst werk voor derden
3.4.3 Ouarige asfl ïsaa 2.700

3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur
3.5.2 Detachering personeel
3 5.4 Sponsoring
3.S.5 Ouderbijdragen
3.5,6 Overige

68.196
83.917
3,900

2.072.280
557.595

86.000
29,000
11,000

1.983.560
372.400

84.126
127,083

4.575
2308.9S6

828.141

2.805.887 2.461.360 U52AM

JR7 ter idei)(ific;ltie
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4.1 Personeelslasten

2019
€ ï

Begroting 2019
€ €

201B
€

Brutolonen en salarissen
Socials fasten
Pensioenpremies

4.1,1 Lonen en salanssen

Dotatie personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst
Overige

4 1 2 Overige personele lasten

4.1.3 Af; uitkeringen

22.823 584
2913618
3 876.891

90777
127991
329.681

23818,003

548448

.171 668
301B4/783

Hat aantal werknemers bedroeg ultimo 2019 488 (ultimo 2018 480)
Het gemiddeld aantal fte in 2019 Is 365,3 (In 2B18 358,8)

4.2 Afschrijvingen
4.2.2 Bebouwen
4 2.3 Inventaris en apparatuur

386,931
726.201

28859.150

45.000
144,500
309.200

498.700

-120 000
ÏS^MASB

522.980
840.310

22.430.870
2.776.301
3,381.534

.138.040
183.007
363.961

2S. 588 706

388.928

-143 725
28,833,908

1.093.132 1.363.2a0

379.826
6B9.613

uieuaa

4.3
4.3.1
4.33

Huisvestingslasten
Huur
QnderhoLtd

4,3.4 Energieën water
4 3.5 Schoonmaakkosten
4.3.6 Heffliigen
4.3.7 Overiga

253 5S3
404 771
399.747
636 712
127651

a.coo

293.500
354 400
377.100
624 000
122300

7.000

239.403
336 285
353.210
603 106
1208S5

6.9S4

1.830.435 1.778,300 jjisajsa

4.4 Overige materiële lasten
44 1 Administratie en beheerslasten
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddBien
4 4,3 Dotaties overige voorzieningen
4.4.4 Overige

UifspOang
44 f 1 Honorarium ccyntrüle JsarrykBntng
4 4 ï 2 Honwwum andara controie opdrachten
4413 Horïorsriufn Fiwate aciviewn
44. t.4 Honoranum andere niet-controle opdrachten

Attccut>fnl»Ho»tsn Snct.BrW

1.083.792
786.224

3.937.891

1 039 800
8C16050

3.426.47D

1.068821
759247

3.844.366

sjsz.aaz

3740S
4oao

2S1

41.7M

5A?;i,i?g S^B2A34

31743
< 04

HIM

5 Financiële baten en lasten
5.1 Baten
5 5 Lasten

47129 40.000 56.443

47.129 40.000 56.443

JR8 ter id^ftiii'catie
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A1.5 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Vordering op de Minister van OCW
Conform Regeling "Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs."
De vordering bedraagt ultimo boekjaar 7,5% van € 28,438,622 = € 2.132,897,

Contractuele verplichti ncien

School
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Bestuur

VG
VG
GB
GB
SGHE
SGHE
SGHE
SGHA
BG
GF

Type contract
Electriciteit
Gas

Dienstverlening
Leermiddelen
Schoonmaak
Kopieer
Schoonmaak
Kopieer
Schoonmaak
Kopieer
ICT Onderwijs
Schoonmaak
Schoonmaak
Schoonmaak

looptijd
1/1/15-31/12/20
1/1/15-1/1/21
1/11/18-1/11/23
1/1/18-31/12/21
1/5/18-30/4/21
1/11/18-31/1/21
1/1/12-open
1/1/18-31/12/22
1/9/19-1/9/20
1/4/17-1/4/24
1/2/19-31/1/23
1/3/14-28/2/20
1/3/14-28/2/21
1/1/20-1/1/21

jaarlijkse
vsrplichtin

70.000
75.000
50.000
862.500
85.500
35,880
42.193
10.266
67.023
34.080
27.719
77.000
101.747
62.552

Gebeurtenis na balansdatum

Het corona-virus heeft tot gevolg gehad dat scholen zijn gesloten en het leren op afstandvoorjaar 2020 bijzonder snel vorm heeft gekregen op onze scholen.
Het heeft geen gevolgen voor de jaarrekening 2019. De financiële impact is nu niette bepalen.

JR9
ter idenj^fféatie
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C2. BESTEMIVtlNG VAN HET RESULTAAT

Hat totaafresultaat wordt volgens onderstaand overzicht verdeeld ovsr de resen/es.

2019
€

Algamane reserve

Bestemm ingsreserve

179.272

834.077

Totaal resultaat

Na^efe^ttsfjiilsing van^eJljrGsuitaat bestQfrtmingsi'öserye.

- Reserve sociaal plan
- Reserve nieuwbouw
- E/gen middelen
- ZiZofonds
- Ondenvljakkoord 2019
- Venekeringsfonds

Totaal beste mmingsreser/es

113.309
8.728

712.041

€

UUiSAS

834077

2018
e

1.403.771

45.130

-24.476
69.606

e

lAta.soi

45.00

Het staat het b»»tuur en raad van toezicht vrij een beslissing te nemen over de bestemming van het resultaat.

JR13 ter identificatie
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Î
I
I
JO
U)

ë
Ü

o

i
m

-g
lu
(O

tificatieter

VAN REfrACCOUNTANTS

v



Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Ondertekening van de Jaarrekening

Vaststellen van de Jaarrekening

Bestuurders:

A. Hietbrink

P.E.J.M. Schoemaker-Konings

J.W.H. van Muilekom

M. Kern per

J.G.T.M. Relou

J.H.vanderWerff

Plaats en datum: Haarlem, 8 juni 2020

Goedkeuren van de jaarrekening

Raad van Toezicht

E.W.van Geenen

K.S. Ati

G.M. van Wijk

D.C. Zijderveld

H.T. van der Meer

Plaats en datum: Haarlem, 8 juni 2020
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B1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019
per school

Stedelijk Gymnasium
Haarlem

31.12.2013 31.12.2018

Gymnasium Faltsenum Barlaeusgymnasium

31.12.2019 31.12.201a 31.12.2019 31.12.2018

1. Activa

Vaste activa
1.1 Immatsriële vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende activa
1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen

Totaal vlotte nde activa

€

163.703
1.342.047

€-

2.850.020 3.156.345

2.850.020

148.066
939.169

1.505-749 1.087.235

€

1.545.714

90.626
1.673.844

e

1.488.005

1.488.005

89.929
1.563.904

1.764.270 1.653.833

€

372.306
1.051.532

€

1.264.396 1.204.936
127.366

L264J96 1.332.302

114.668
914.542

Totaal activa

2. PASSIVA

2.1 Eiger vermogen

2.3 Voorzieningen

2.4 Langlopende schulden

2.5 Kortlopenda schulden

Totaal passiva

4,355.779 4,<!4?,S78 13S3.aM UALSaa IMU3A i3Si512

3.495.478 3,343.495 2.499.776 2.409.047

108.897 100.034 273.415 104.258

751.394 800.051 536.793 628533

4.??ï,779 <L242.52a :UfiaM4 UtLfiSS

2.029.341

70,655

1.663.584

199.162

588.238 438.766

LSSLÏ3Ï i3SlSS2

JRB1

ter id<ntkficatie
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81. BALANS PER 31 DECEMBER 2019
par school

1. Activa

Vaste activa
1.1 Immateriële vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende activa

1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal activa

2. PASSIVA

2.1 Eigen vermogen

2.3 Voorzieningen

2.4 Langlopende schulden

2.5 Kortlopende schulden

Totaal passiva

Vossiusgymnaslum Gymnasium Bernrode

31 12.2019
e

324.022

924.022

418.478
3.085.948

A.42M4fi

2.389.877

181.087

1.857.484

i.töa.449

31.12.2018 31.122013
€ e

31.12.2018

Stedelijk Gymnasium
s-Hertogenbosch

31.12.201a 3112.2018

884.271

884.271

293.651
3.986.349

4.280.000

5.164,271

2.237.694

158.836

2.767.742

§.164,271

469.137

469.137

194.927
1.952.854

aAi&,9.i8

1.747.919

313.330

555.670

Z.616.918

€

340.987
124.320

80.600
1.837.768

1.918.369

U.83.67S

1.533.626

300.094

549.956

U52AZ5

€

1.490.925

95,032
2.948.118

3.043J5S

4.S.34,OZS

3.977.210

147.198

409.667

i.5.?AS7S

€

1.106.947

97.582
3.305.705

3.403.297

ÜJA234

3.980.969

144.637

384.627

4.510.234

JRB2

tei^tdeijtificatie
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B1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019
per school

Bestuursbureau

1. Activa

Vaste activa
1.1 Immateriële vaste activa
1,2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende activa
1,5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen

Totaal vlottende activa

31.12.2019
€

14.538
1.200.000

1.214.538

41.405
2.234.005

227M13.

31.12.201a
e

21.779
1.500.000

issina

39.820
2.231.581

2.331.501

OSZG

31.12.2019 31.12.2018
€ €

8.558.752
1,200.000

9_Z58_752

1.376.477
14.288.148

8.203.269
1.751.686

864.417
14.839.018

15.703,435

Totaal activa

2, PASSIVA

21 Eigen vermogen

2.3 Voorzieningen

2.4 Langlopenda schulden

2.5 Kortlopende schulden

Totaal passiva

ÏS5LW&

587.303

16.855

2.885.790

&4SaAU8

?.5si2ao

578.575

13.640

2S.423.377

18.726.904

1.111.436

3.261.064 7.585.036

3.853.280 25^23,372

;.5,658,39Q

15.746.392

1.020.659

JRB3

ter id^mfficatie
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B2 Staat van baten en lasten over 2019 per school

Baten

31 Ri|ksbl)dragen
3.2 Overige ovsrheidsbJjdragsn
3,4 Beien werk l.o.v darden
3.5 Overige baten

Laat«n

4.1
42
43
44

Tataaf baten

Personele lasten
Afschriivlngen
Huisvestingslasten
OverigB laaten

Tolaal faa(«ii

Saldo b)»(er> <" inten

5. Financisie baten en tasten

Rnsultaal

N«tto fultaat

StfldeUJk Qymnasium GymnaBlum Feliaenum
Haariom Valsen-ZuK

Wortctiitï Bagraot Werhdfjk Wwltdtjlt Begraot Wtïfkottfk
2018 2018 Ï017 201» 201» _2018

e < ce €

Barlaausgymnaaium
Amsterdam

W«KBti|k Bflgroot WertcttlijH
2019 2°}9 __ JW
« —^-..- .—.-...^-

9858.160
75 SI 8

C33.72-1

6.458.500
54.UBO

B05.700

8 BQ3.B60
62945

653.936

4.S8B.36S
17.SSO

436.204

4.704.680
16460

3162^0

5.011.301
5015S

492.680

6.427.291
128061

4C2.57S

e.074.400
110200

415(1(10

e.211.92e
137578

B44.17C

r587t<10 ?1?82<XI U20M1 5.452113 5.038MC 5.554.137 8.9S5.92? 6.50.600 6.W1.S75

5742.124
333.MG
2aa a52

5517850
351.0fl0
273 000

1.022.732 1.017.300

5.428.384 4.239.190 4.033.400 4072.021 5,203.892
313.624 13B.400 156.700 142.763 19S.053
2B034? 199727 221,900 194553 350.323

1.081.202 730.525 657800 880.762 845.572

5.250300 5.198710
190100 204.532
320.500 319.161
889,10U 959.181

13SLSS ?iS«.aso

1BOS45 -40.750

4.875 2500

UIB^i 5,387^2 5^.71.806 UaSLm

216 989 B< 277 -35 420 274 038

5-484 S.451 5,000 S.644

6.594847 6.6S00011 6.679.584

361 080 -50 400 314.092

4.677 5000 5,460

IBS.420 •W3Sa 222473 90729 JÏ.4JB aao su 365,757 •*tW j1?.5S2

1UJ2B -ja^sa 222.Ü3 81L22B --aLOfl 2SiLfi82 sajai -4S.4DO SlSSSi

JRB< ter/fdéritificatie
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B; Staal van balen an lasKn ovar Ï01S p«r school

Batrn

31
32
34
3.5

Laafn

4.1
4.2
4.3
4.4

Rijksbijdragen
Overige overheidsfaijdragen
Baten werk i.o.v dorden
Overige baten

Tolml 6«Cn

Personele (aslen
Afschrijvingen
huiavesbngsiaston
Overige iaslen

Totaal hstw

Saldo baten •n laifn

5. Ffnancielo baton an laston

Reaultaal

Natte resultaat

Vosaiuagymnaaium
Amsterdam

W«(kdi|k B«groot WBrknlljk
2019 201S _!018_
e e T

4e Gymnaaium
Amsterdam

Wwkd^k Begroot Warkslijk
2019 2019 201B
e ï

Gymnasium Sernrode
Heaswijk-Dinther

Wtfritttttfk Bcgrool W8ri(etlj((
2019 _2019 201»

8.854982
117.776

532.192

8 251.300
76.000

477.2QQ

B.2SO 278
81 936

522.828

'. >»» ?W> iQfl S.Sêl.MB

5,333 438 5.147.500 5 059.73S
169 820 342.000 172.77a
330.041 319.200 311 677

l.331281 930.800 1.147.781

7164390 6.799500 6.631.971

140MO 5.6fl0 162 «68

11623 5.000 14.283

152.183 w«w 127.151

5340.150 S.D59900 4.S17.7M
27845 15 Uno 20987

360 2 Saa 2.700
13.899 37BS49 30S.31W 488317

13839 5.70705 S.WS.WI 5.<08.'88

10.000 4.382.248 4.218.900 4.097082
79650 116.900 71423

245235 248200 168.380
6053 823.843 893.«00 B53.474

ISJiSS 5310.982 5275800 4,990,3%

-21^0 206.722 110.900 419409

2.160 7570 5.DGO 7.5fl2

a 214.292 U&MB

152.183 sa.ess 1ZZ.1S1 ïii^aï II^SflQ

JR85

'^

ter identificatie
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82 Staat van baten an lasten ovor 2019 per achool

Blfn

31
32
34
3.5

Laahn

4,1
4,2
4.3
4.4

Rl)ltsbljdragen
Overigo aveftietdsbljdragan
Baton vwrk I o.v darden
Overige baten

Tvtsat bwtsn

Person eielastan
Afschrijvingsn
Huisvealingslasten
Overige lasten

Taliil lislsn

Saldo batan cn faatfln

S. Finjincietft batw* en laitw

RatUltaat

Nattoresuitaat

Sfdalijk Gymnasium
's-Hertognnbasch

Wukelijk Brgraol Wefkall|lt
2B19 2019 2018
t

6.31B.1Z2
116.213

418.831

WBlKelljk
2019

Beatuur<»bur«au)

Btigroot
21)19

Totaal OSZO

Weriteljjtt
2018

e

s.gga.'tu»
107.600

338,S20

e

6.006.331
107.839

345.988

Wertellllt
2019

Begroot
201 S

Wnkelllk
2011

3.012 11.270

e

36.595.071
481 161

380
2.805,887

€

34,547.780
378.260

2.500
2.481.9en

e

35.001 260
481 241

2.700
3,iS2.eai

6150966 8,<4< S!0 9.459958

5.294.C73 S.OG5 700 5.032.347
171.335 203580 159,618
387.257 345.5an 347 627

1.033.984 874.920 982147

lou u.276 w««!478 n.mw sss.ysi

-10.183 3.400 -G2.971 30.194,783 29236.85u 28833908
5.523 3.000 4,701 1.093.132 1.383.290 1.069438

49000 50.000 46.11.1 1.830.435 1.778.300 1859853
-50.059 .51.400 ^(8.173 S.787.907 5.072.320 5.882.434

a.886.65a 8.489.710 a.522.340

-15683 -45.130 -_82.382

-5.716

sss

S.OOt)

ACOO

-58330 3«.»6,25a 3745078U ÏLZSSS1

6S«06 98B.220 •WiW 1.382458

11.933 17SOO 14828 47,129 40.001] 58443

-S.IW •vm -47.5S3 e.72e •s.ooo !013K8 •NMO t.<4«aoi

-3.760 -JSL^St ^Lssa SLZ2t JUXB 1rfl1SBiMfi( -za.aiin LAuuni

JRBS ter idéhtiTicatie
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B3 Toaflchttng op de balans per 31 (tBcamber 2019 par schao!

Vwkri^lngt.pnjB Waafduvu-.
{vwvsv- mndwingen 8n

*ginfl«pffK) Urn ,'ïfschnj-vfnBün
?or ym20ia

1_L (mnxfrittfn vaat» •ctjwi

Staddilk Ovrnnasium
Gvmiagium Feiiscnum
9 af) a eu sy vmnasfu m
Vusslusgvmnaslum
4e Gvmrwsfum
Cïywi)M»;fn Swnitxtc
StffdctilkGvmnaBlum
OSZG bssluurstiureau

»2.»ia
,11

to»Wf- ring<n

Wt»

Owrigc
inutaii.csen

dtin-
voctajwgcii

?019
Afschiij-vlngi

»ia
«

Verittijgfnflt-prijs
Atehnl.l.iKi. [„^^.
1„„„„ ««"«Pl.]"". tf.«hwhi."vm g„^„„ „. <>B„^„
W) B »'9 »»< t?»t» !»t»>l*(f

Wwdavw-

mi(t<frinfl«n an

ï %

Itl-33
10-33
(I) 33
10 - .33
<a.J3
10-33
f0-i3
tO.33

1.2. Materiaievaste activa

1 2 1 Otttiouwen en tamlnen
Sledelii'k uvmnasium H
Gvmnas'um FeUsenum
Bariaeuayvmnasiym
Vosslu Stf ym n a siu m
Gvmnasitfm a em rod a
Sl«)?t«tt Oywaawn D B
OSZü brtstuurebureau

i.2 2 invntarta an apparatuur
Stedaltik Gymnasium H
Gvr»inaa!uffi Feh'aanum
Barlaeua Ovmnasium
Vossius üvmnasiuni
Oymnasium Bernrado
Sl8da;llh Gvmnasium D 8
OSZG bBsfuurisbureau

4 385 935
! 953 343

726 236
1 023 9.14

91 349
845 034

'uuiajui

1 7fa-Ü 426
929031

(aaa o<i
951 731
S18418

t 180313
Ilias

2 205 G2S
741 723
3B6 878
575 201
35313

275 031

2 tGÜ30G
1 211 821

43B 558
448 733
S6 036
570004

1840
100356
63172

1 SS 541

25727

W3 052
37558

15778Z
14463

164587
83770
36313
49962
4193

27SUÖ

24~\ fiö1
37 559

157792
19173

4034?22.15
2015740.77
631628,43

116S0121/
91349.01
g7Q7SO.a5

7138SSS.35
7C7S34.BO
185808 .-14
605930.11
38506.23

30Z538.22

1 8(!6 166,60
< 228 806.1 <
465817,05
SSa 022.06

SI 842.7a
SB8 224 63

Ü-U,SI5 <.«W.li<

784 387
352 706
802664
516183
333 '187
843370
im

SBB 039
276 3B4
7SS377
43S538
284951
5M!

MUM

116774
35153

188069
-(8120

206 47S
529 S86

iü.tii

105S5Ü
12 475

r}2D7\
128,280
37347
48757
3.7i9

aesjai

188 959
5^630

158145
119858
75,457

143829
A 52,1

(Si.ll'i ItUULM •ffiUUUS

U3SIAU Ut22ASÜ. uujiu uai»« siaji» auu

t BS SM
42475

17S349
<2fl2ÏO
39268
4fl7S7

....._.E.B2_.

WiW 7J.257.55A1

1771549.33
681788,31

1384039.02
672591-01
72C9SO.Q1

166114203
tniSK

82779B.12
364960,84
S8&IS8.88
507591 52
3Ü96S5.74
7384^2,11
13077 J3

uajaiu

94^ 8S3.Z7
3169079?
788 579,14
364 993-IS
41729427
322 699 92

14539-1.11

2.5 - SO
3.5-20
1.5.3D
Ï.S, . ÏO
3,5 - ÏV
2,'i - .'Ü
;,5 . 30

s-ja
S-33
S. 13
5-33
A-33
3-.H

33

IMBUU1 3,'?7B,872J7

JRB7 ter idfentificatie
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83 Toelichting op de balans per 31 december 2019
per school

Stedelijk Gymnasium
Haarlem

31.12.2019 31.12.2018

Gymnasium Felisenum Barlaeus Gymnasium

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2013 31.12,2018
1.3. Financiële vaste activa
1.3.5 Langlopende deposito's
1.3.6 Vordering UWV

Totaal effecten

Ï.5. Vorderingen
1.51 Debiteuren
1.5.2 OCW
1.5.5 Ouderbijdragen
1.56 Overige overheden

Personeel
Overige (2520-2521-1862)

1.57 Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten (2602-1305-2155)
Overige (2500-2604.2600-2954)

1.5.8 Overlopende activa

1.5.9 Af; voorziening wegens oninbaarheid

Totaal vorderingen

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kas
1,7.2 Bank
1.7.3 Deposito's

Totaal liquide middelen

70.362

300
300

84.920
9.651

94.571

1 531

163.703

127
1.341.919

1.342.047

78.001

290

8.463

100

37.732

100

80.577

150.769

1.000

127.366

127,366

63.271

400
290

69.481
295

100

78.987
3.077

100

46.299
5.798

1.000

129400
10.560

400

48.736
2.262

69.776

149,°SS

248
938.921

82.064

90.626

52.097 139,960

aa.ay

682 1.127 1.321
1.672.962 1562.777 1.050.211

939.169 1.673.644 1.5M.?04 1.0S1.532

50.998

114.668

4.295
910.247

914,542

jpas ter idfen.tificatie

VAN REEV\'C|E:OUNTANTS



83 Toelichting op de balans per 31 december 2019
per school

Stedelijk Gymnasium
Haarlem

31.12.2019 31.12.2018

2_1 Eigen vermoeien
2.1.1 Algemene reserve

Algemene reserve

2.1.2 Bestemmingsrescrve (publiek)
Sociaal plan
ZiZo
Onderoijsakkoord 2019
Vefzekeringsfonds

Gymnasium Felisenum

3-1.12.2019 31.12.2018

Barlaeus Gymnasium

31.12.2019 31.12.2018

2.278.007

85.000

132.336

2.247.402

S5.00Q

33.437

1.819.116 1.857.855 1.324.410 1,158,626

70.000 70.000 90.000 90.000

94.216 125.363

217336 118437 164.216 70.000 215.363 90.000

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
Eigen middelen 1.000.136 977.657

Totaal eigen vermogen 3.495,478 U4.3...4.S5

2.3. Voorzieningen
2.3.1 Personeelsvoorzteningen 108.897 100.034
2.3.3 Overige voorzieningen

2.3.1 Nadere specificatie personeelsvoorzieningen
Jubilea 47.125 43.160
ADV Spaarverlof 39.224 34.854
LFB Spaarveriof 22.548 22.020
Langdurig aeken
WW ex-personeei

10S.897

108.897

516,445 481192

ÏA^JJS Ï„4Q9,64I

273.415 104.258

33.670

16.892
118.350
104.503

31,850

15.495

56.913
100.034

100.034Totaal voorzieningen

2.4 Lanalopende schulden
2.4.5 Overige langlopende schulden

Totaal langlopende schulden

2^ Kortlopende schulden
2.5.3 Crediteuren 58.908 77.338
2.5.4 Ministerie van OCW

273.415

m,4is

70.101

104.258

104,258

39.846

489.568 414.958

U41, IS&iSSA

70.655 199.162

33.455
3.956

27.244

70.655

7&JB55

39.575

41.470
15732
29.110

112.850

199,162

taajfiz

27.953

Loonheffing

2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.5.8 Schulden terzake van pensioenen

Borg kluisjes/spaarrekening reizen
Schuld aan derden (1310-1391-2154)
Interne groeperingen
Overige (2601-1860)

2.5.9 Overige kortlopende schulden

Vooruitontv. subsidies OCW geoormerkt (1304)
Vooruitontv. subsidies OCW niet geoormerkt
Vooruitontvangen investeringssubsidies (1306)
Aanspraak Vakantiegeld/Bindingstoelage
Overige (2603-21S2-2153)

2.5.10 Overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

414.871

186.817
24707

63.091
66.091

Z5-1.394

467.147

141.049
17.114

288.730
50.000
31.416
5.993

305.263
75.000
31.036
30.286

409.818
18.464

320
18.085

626.395 625.310

3.000 3.557

93.846

376.139

SO, 553

441585

11.098

136.004

446.686

101.977
97403

900.051

90.553

S3.6J32

147.102"

628,533

101.977

588.238

307.253
26.127
22.980
15.049

371.408

99.404
99.404

498.76$

JRB9 ter idepti^catie

VAN RE^A^OUNTANTS



83 Toelichting op de balans per 31 december 2019
per school

Vossius Gymnasium

31.12.2019 31,12.2018

Gymnasium Bernrode Stedelijk Gymnasium
's-Hertogenbosch

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2019

1,3. Financiële vaste activa
1.3.5 Langlopende deposito's
1.36 Vordering UWV

Totaal effecten

1.5. Vorderingen
1.5.1 Debiteuren
1.5.2 OCW
1.5.5 Ouderbijdragen
1.5,6 Overige overheden

Personeel
Overige (2520-2521-1862)

1.5.7 Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten (2602-1305-2-( 55)
Overige (2500-2604-2600-2954)

1.5,8 Overlopende activa

1.5.9 Af: vooraening wegens oninbaarheid

Totaal vorderingen

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kas
1.72 Bank
1.7.3 Deposito's

Totaal liquide middelen

91.817

5.000
5.000

326182
223

326.404

4.744

41&42J8

198.245

5.000

124,320

1?432-Q

15.825 31.620 39,389 40.016

124.320

5000

78.546
13.631

48,236
6546_

30.951
18.028

92.177

1,771

293,651

54.782

194.222

48.980

aSLS59

2.164 4,864
3.083.784 3981.485

55.096
546

55.642

8SJB32

57.285
281

57.566

97..5S2

159 841 350 33
1.952.696 1.836.327 2.947.768 3.305.612

iassws ï.sa&.ïss issiasï ueLzsfi 2.948.118 3.305,705

JRB10 ter ic^rrtjficatie

VAN REt 4KCOUNTANTS
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B3 Toelichting op de balans per 31 december 2019
per school

Vossius Gymnasium

2.1 Eiaen vermoaen
2.1.1 Algemene reserve

Algemene rssen/e

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
Sociaal plan
ZiZo
Onderwijsakkoord 2019
Verzekeringsfands

31.12.2019 31.12.2018

Gymnasium Bernrode

31.12.2019 31,12.2018

Stedelijk Gymnasium
's-Hertogenbosch

31.12.2019" 31.12.2018

1.740.119

80.000

129.392

209.392

1.683.434

80.000

1469.340 1.360^877 3.623.425 3.766.950

60.000 60,000

104.133

70.000 70,000

126.602

80.0ÖÖ 164.133 60.000 196.602 70.000

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
Eigen middelen 440.366 474.260

Totaal eigen vermogen 2J83.SU 2.237.694

2.3. Voorzieninaen
2.3.1 Personeelsvooraenlngen 181.087 158,836
2.3.3 Overige voorzieningen

2.3.1 Nadere specificatie personeelsvoorzieningen
Jubilea 40.170 3S.650
ADV Spaarverlof
LFB Spaarverlof 126.259 100,089
Langdurig zieken
WW ex-personael U.658 19.097

181.087

1A1JIBZ

114446 112.749

1.747.919 1.533.626

313,330 300.094

33.345

65.114
165.400
49.471

33.280

40.573
144.027
82.214

158.836

1 £8,836Totaal voorzieningen

2.4 Lanalopende schulden
2 4.5 Overige langlopende schulden

Totaal langlopende schulden

2.5 Kortlopende schulden
2.5.3 Crediteuren 792.301 100.544
2.5.4 Ministerie van OCW

313.330

?13.330

50.122

300,094

W&Mi

38.604

157.183 144.019

laiLZIO 3.980.969

147.19S 144.G37

40.040
33.000
27.007

47.151
147,198

147,198

64.274

39065
33.000
16.143

56.429
144.637

WL&V.

34.336

Loonheffing

2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.5.8 Schulden terzake van pensioenen

Borg kluisjes/spaarrekening reizen
Schuld aan derden (1310-1391-2154)
Interne groeperingen
Overige (2601-1860)

2.5.9 Overige kortlopende schulden

Vooruitontv. subsidies OCW geoormerkt (1304)
Vooruitontv. subsidies OCW niet geoormerkt
Vooruitontvangen investeringssubsidies (1306)
Aanspraak Vakantiegeld/Blndingstoelage
Overige (2603-2152-2153)

2.5.10 Overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

292.662 308.046 216.290 233.674 237.428 264.611
536.572 2.163905
32.067 42.075 152.628 154.222 3.604 -1.214
26.400 18.959 100.510 71.193 16.372 6.496

887.703

24.292

153.189

2.532.985

134.213
134.213

469.429

6.686

29.433
177.481

1,857.484 2.767.742

36119

?5?.S7g

459.088

6.686

45.577

257.405

87.989
52.263

54SA56

87,989

409,887

269,893

80,398
80.398

3SA62Z

JRB11
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B3 Toelichting op de balans per 31 december 2019
per school

Bestuursbureau

31.12.2019 31.12.2018

OSZG

31.12.2013 31.12.2018

1.3. Financiële vaste activa
1.3,5 Langlopende deposito's
13.6 Vordering UWV

Totaal effecten

1,5, Vordennflen
1.5,1 Debiteuren
15.2 OCW
1.5.5 Ouderbijdragen
1.5.6 Overige overheden

Personeel
Overige (2520-2521-1862)

1.5.7 Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten (2602-1305-2155)
Overige (2500-2604-2600-2954)

1.5.8 Overlopende activa

1,5.9 Af: voorziening wegens oninbaarheid

Totaal vorderingen

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kas
1.7,2 Bank
1.7.3 Deposito's

Totaal liquide middelen

1.200.000 1,500.000

19.591

3.321
3.321

2.689
15.804
18.493

1.200,000 1.500000
251.686

I.ÏOO.QOt l-SOMBfl LZflSAQi! UJSl.fiaS

306.434 448.885

10.849

5.794

294.680

9.721
5.794

23.277

9.721

725.510
46.405

23.277

sa.iM

771.916

6.274

L376.472

1.934.005 1.991.581
300.000 300,000

1Q.84S

11.584
11.584

331 298
63.571

394.870

1.771

SM 417

4,803 11.468
13.983.345 14.527.550

300.000 300.000

2J34_l05 2..291,S81 1.4,288,148 14_83?,018

JRB12 ter ider(tific*tie
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83 Toelichting op de balans per 31 december 2019
per school

Bestuursbureau

31.12.2019 31.12,2018

OS2G

31.12.2013 31.12.2018

2.1 Eiaen vermogen
2.1.1 Algemene reserve

Algemene reserve

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
Sociaal plan
ZiZo
Onderwijsakkoord 2019
Verzekeringsfonds

587.303

587.303

2.3. Voorzieningen
2.3.1 Personeelsvoorzieningen 16.855
2.3.3 Overige voorzieningen

16.855

16.855

Loonheffing

2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

2-5.8 Schulden terzake van pensioenen

Borg kluisjes/spaarrekening reizen
Schuld aan derden (1310-1391-2154)
Interne groeperingen
Overige (2601-1860)

2.5.9 Overige kortlopende schulden

Vooruitontv. subsidies OCW geoormerkt (1304)
Vooruitontv. subsidies OCW nist geoormerkt
Voorultontvangen investeringssubsidies (1306)
Aanspraak Vakantfegeld/Blndingstoelage
Overige (2603-2152-2153)

25,10 Overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

1.363.242

419.431

1.313
1.313

1.076.609

578.575

578.575

12.254.416 12.075.144

455.000 455.000
587,303 578.575
712.041

33.437
"1754.344 1-067.012

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
Eigen middelen

Totaal eigen vermogen 5.97,303 573. ü?

2.718.144 2.604.835

ÏSJS&S9A l&7-i6A92

13.640 1.111.436 1.D20.659

2.3.1 Nadere specificatie personeelsvoorzieningen
Jubilea 3.055 2.600
ADV Spaarverlof 13.800 11.040
LFB Spaarvertof
Langdurig zieken
WW ex-personeel

13.640

13,6.49

236.860
89.980

285.063
283.750
215.783

1.111.436

Totaal voorzieningen

2.4 Lanfllopende schulden
2.4.5 Overige langlopende schulden

Totaal langlopende schulden

2.5 Kortlopende schulden
2.5.3 Crediteuren 25.196 91.649
2.S.4 Ministerie van OCW

1.100.475

1.363.242 1,326-595 1.363.242

1.326.595

373.368

3.675

1.363.242

419.431

1.859.800
605.036
406.853
193,380

3.675

1.015.174
450.603

3.065.069

33.978

1.076.609
526.232

1.076.609 1.465.777

Ï.SaS.7^ 3.261.064

1.636,820

231.075
94626

223428
256877
214.653

1.020.659

U1LA3G 1.020.659

410,270

1.326.595

1.326.595

373.368

1.885.994
2.265.031

390.148
162.771

4.703.944

21.342

1.015.174
1.040.045
2.076.56-!

Lsa&jus aAaajaa

JRB13 ter identfficdtie
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B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 per school

Stedelijk Gymnasium Haarlem
20QY

Werkelijk Bagroot Werkelijk
2018 2019 2018

Gymnasium Fellsenum
20DG

Werkelijk Begroot Werkelijk
2019 2013 2013

3Ai RÜKsbÜdraaen OCW
31.1 Riiksbijdrage sector vo

3.1.2 Overifle subsidies OCW niet qeoormerkt

3.1 3 Doorbetaalde rijksmiddelen

e

6.103.897

594.751

15S.513

€

5.801.1a0

543.400

114,000

€ € € €

5.S93.764 4.412,226 4.199300 4413.177

565.924 443.814 384.380 449.139

143.372 142.325 121.000 148.925

6,858.160 8.4S8.500 6,803.660 ^SSA-lfiiS UM.eSS 5.011.301

3.2. Oyerige qyerheidsbijdragen
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen

3 2.1 Naders spöafïcstie gemeGntQSijke bfjdragQn
- Huurvergoeding gebouw

Terrein vergoeding
- Renovatievergoeding
- Huun/ergoeding sportacc

OZB
- Overige lokale/ragionale bijdragen

Lokale/feQionate Zorqbifdf'aqen
Subsidies tbv docentffn

3.4. Opbrengst werk_y_oor derden
3.4.3 Overige

75.916

31 533
2.050
4.167

3816B_
7591B

S4.000

31.000

23.000

62,945

32003

3083
27.858

17.550

-5^824

1S460

54000 §2-945 f7.550 f5460

50.156

14.858 14460 14.460
9.5i6 1.000 9.230

2B 465
sa-'sg

3^ Overige baten
3.5 1 Verhuur
3.5.2 Detachering personeel
3,5.4 Sponsoring
3,5.5 Ouderbijdragen
3.5 6 Overige

3.5,5 Nadere specificatie ouderbijdragen
Ouderbijdragen
Boeken fonds
Schoolreacn

3.5,6 Nadere specificatie ovenge baten
Kantine

- Overige

26.668
20.230

460.287
126.5'IQ

633.724

78.553
16,414

364.3t9
46Q.W7

? 26,540

35000

458 500
112.200

35124

477.992
i.<o.a2<

32B13
100

324.240
79051

14.000

257.240
_45000

WSJM

72.500
20,000

366.000
458.500

112.200

71.338
15354

391.250
477.932

140.S21

65.2f2
13.1eo

245.86fl

55.540
5.000

196.700

79.051 45.000

50.S63
750

361.771
,79,596

65^936 456,?o4 ïisjés. saisaa

74.189
11.147

276.435
W.SW Ï57,W 351.771

79.586
Ï26.540 112.200 X0.821 79.051 45.000 Z2JS2S

4.1. Personele lasten
Srutolonen sn salarissen
Sociale lasten

Pensioenpremie s
4.1.1 Lonen en salarissen

Dotatie personsie voorzieningen
Personeet nietin loondienst

4.1.2 Overige personele lasten

4 1.3 Af: uitkerinflen

4.1 3 Nadere spectficatse uitkeringen
- Ontvangst uit ZiZo
- Overige uitkeringen

3.996.864
510.9S4
659 829

4.193.722 3.156,052
517.171 416.282
623.855 499004

3.130.527
393582
464.977

5.571.558 5.415,250 5334.748 4.073.338 3,954000 3.389.086

8.864 5.000 -97.604 169.158 5.000 -27.279
22.807 11,000 13.322 332 21.000 391

186.588 186.400 192.552 160.092 155.400 154.846
5.789.816 5.617650 5.443.017 4.402.920 4.135.400 4.117.144

-47,692 -100.000 -14633 -163.729 -100.000 -45.123

5.428.384 tJSSLlSiSi 4,035,400 4.072.021

-32.370 -80.000 •'/.199 -148953 -30.000 -30373
-ƒ5.322 _-20.000 _-7.434 -14.776 -20.000 -14751
^A692 -jOaOOO :_y,M3 .161.222 -100.000 -45.123

JR 814 fcatieter i
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84 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 per school

Stedelijk Gymnasium Haariem
20QY

Werkelijk Begrooi Wsrkelijk
2019 2013 2018

GymnasJum Felisenum
20DG

Werkelijk Begroot Werkelijk
2019 2019 2018

4.2 Afschrijvingen
4,2 2 Gebouwen
4.2.3 Inventaris en apparatuur

€

164587
168.959

333.546

e

188.000
163.000

€

178.103
135.521

e

83770
54630

€

75.700
81.000

351.000

€

77096
65,667

313.624 i3»,4afl isfi^ofl uüü'aa

4.3 Huisvestingslasten
4.3 1 Huur
4.3.2 Dotatie on d erho u ds voorzien ing
4.3.3 Onderhoud
4.3.4 Energie en water
4,3.5 Schoonmaakkosten
4.3.6 Heffingen
4,3.7 Overige

24441

49.699
59.542

121.144
34.026

23.000

32.000
67.500

117.000
33.500

13.838

62.107
63.070

106.973
34.555

9.301

43.325
43.220
86.691
17.190

20000

43,200
53000
89000
16.700

13,301

30.493
41.893
82.584
16.282

288.852 273.000 280.342 W9,ÏSt ÏÏ1.999 1M555

4.4 Overige materiële lasten
4,4.1 Administratie en beheerslasten
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
4.4.3 Dotaties overige voorzienincien
4.4.4 Overiae

166.317
155.734

_?00,63_1.

4,4.2 Nadere specfFfcaïte inventaris, apparatuur en teermsddefen
- Inventaris an apparatuur 62.639
Leermiddelen 33.145

< 55.784

158,500
113500

745.300

1.022.732 ÏSingO

168.024
171.795

84.349
141.254

109.500
87400

S9.ÏO»
f» 2.694

59.468
81.-'86

37.500
49.900

12B364
147803

741383 564.322 460.900 603.983

j_M1_2B2 790.525 p?7.BqO tSB.EU

46.212
101.597

1Z1-1S5 141.254 ar.MO 147.909

4.4.4 Nadere speciffcatie overige
Projecten
Boekentonds
Kantine
Schoolreizen/excursies

- Overige fasten

49919
151.402
10.541

357.363
131.4ae

BO 000
192.000
15,000

366.000
_L1_2,390

49.566
137.058
11.348

389.399
154.012

49.295
< 53.683
(0.082

244.2.f2
107.012

65.000
100.000
f2.000

06.700
_87_200

78.503
128.85B

9.511
276.461
110.6S5

700.631 745.300 741.383 564.322 'f80.900 603.988

5 Financiële baten en lasten
5.1 Baten
5.5 Lasten

4.875

-Lay

2.500 5.484 6.451 5.000

ISSSl 5.4i4 e.451 SJ!<lfl

6.644

6.644

JR 815
^1

ter identi)

VAN REE ACCOUNTANTS

v-



B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 per school

3.1.1 Rifksbljdrage sector vo

3.1.2 Overige subsidies OCW niet geoormerkt

3.1 3 Doorbetaalde rijksmiddelen

Barlaeus Gymnasium Vossius Gymnasium
21AB 21AF

Werkelijk Bsgraot Werkelijk Weikelijk Begroot Werkelijk
ZB19 2019 2018 2013 2019 2018
€ € T -€- e €

5.799.230 5.508.100 5.572.839 5.975.908 5.657.300 5.614.012

541.588 504.300 552.761 590.079 S23.600 537.849

86473 62.000 86,328 88995 71000 98416

fciïuai .6..oM,4jic a.ü-uua S^SA.MZ e.dtsiAU §.za8..2?s

a Overia^overheidsbJidrasen
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen

3.2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdragen
- Huun/ergoGdffig gebouw

Terreinvergoeüing
- Renovallevergoeding
- Huurvergoec/fng sportacc

OZB
OvengG ioka/e/regionaie bijdragen
Lokale/regionale Zorgbiidragen
Subsidies tbv docenten

3A Opbrengst werk voor derden
3.4.3 Overige

126.061 110.200 137.578 117,776

7.373 8.200
S837 10.SOO
7517 9.500
2.019 16.900

goo
99415 66 100

f2450

7.373
3.301
7.S1S

f8.270

90563

1-1.505
f2.042
3.0t2

SS,2»7

76000

36.000

81,936

25.000 23.1S3
15.000 (2.523

6.500

39 '/30
< 26.06 < 11Q,2QCf ^7,579 n 7.7T6 76.000 S133&

3.5. Overige baten
35 1 Vsrhuur
3-5 2 Detachering personset
3,5,4 Sponsoring
3 5.5 Oudertiijdragen
3.5.6 Overige

3.5 5 Nadere specilicatie ouderbijdragen
Ouderbijdfage n
BoekQnfonds
Schoolreizen

3.5.6 Nadere specificatie overige baten
Kantine

- Overige

1378

3.800
258 890
138^507

68,222
5.378

185.290

64,70S
73.800

10000

7.000
317.500
80.500

240
22 767
3.825

414.584
202.753

57.823
6.891

415.912
51567

41.000

4.000
395.000
37200

65.000
ró, 000

242.500

55.632
11.044

^7,803

61 153
B.813

347.946

57.000
3.000

323.000
S59.W 317.500 n4,5a^ S1&SU

50000
30.500

23.228
179.525 _Sï.567

335.000

37.200

46054

441.148
^5,424_

m-sis cisjiaa eM.'i.zg 222432 Azz.aia szz^zs

S4.576
7.489

379.083
HI.M

35.42-»
138.507 aO.SOO 202.753 5^.567 az^zoQ 3i4i4

4.1. Personele lasten
Brutotonen en salarissen
Sociale fasten

Pensioenpremies
4.1.1 Lonen en salarissen

Dotatie psrsoneie voorzfeningen
Personeel niet in loondienst

4,1.2 Overige personele lasten

41.3 Af: uitkeringen

4.1 3 Nadere specificatie uitkaringen
Ontvangst uit Zf'Zo
Overige uitkeringen

4.042.741
517.270

659.801

4.019.395 3.932.740
-f92.552 515.739
609.7flfl 548.163

3.840.890
4B2.341
587.056

5.219.812 5.045600 5.121.735 5.096.642 4.994.000 4.310.287

-128.507
66,336 85.000

211.5.17 219.700

-22.920
71.580

219-035

22.251
23.229

217,842

15.000 21 220
19.000 37,399

219.500 218.886
5.369.238 5.350300 5.389.431 5-359.963 5.247.500 5.187.792
.165.346 -100,000 -192.721 -26.526 -100.000 -128.057

5.203,89,8 5.250.300 Ss.SSiiia. 5,33M38 5.147.5a0 5.059.735

-156.493 -80.000 -168.581 -25.856 -80000 -75.900
_-,Eró53_____ _.;0-OQO _-24. )3S -669 -20-000 -52. IS?

-jsë^ss .»oo.ooo -J32-LZ1 -jssiaaa

JRB16 ter idei^fic,rtie

VAN REE ACCOUNTANTS



84 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 per school

Barlaeus Gymnasium
21AB

Werkelijk Begrool Werkelijk
2019 2019 201B

4.2 Afschrijvingen
4.2 2 Gebouwen
4 2.3 Inventaris sn apparatuur

4.3 Huisvestingslasten
4.3 1 Huur
4.3 2 Dotatie onderhoudsvoorziening
4 3.3 Onderhoud
4.3.4 Energie en water
4.3.5 Schoonmaakkosten
4.3.6 Heffingen
4,3 7 Overige

Vossius Gymnasium
21AF

Warkelijk Begroot Werkelijk
2019 2019 2018

€

36913
158.145

13153

101.941
81.374

141.771
12.08S

€

43.000
147.100

€

45153
159.379

€

49962
119.658

e

170.000
172.000

15000

90000
62,500

141,000
12,000

10.488

82314
75.487

138.166
12.106

15.075

58.450
106.322
133.912
16282

25000

54.200
86.000

137.000
17,000

e

49.447
123,331

lasjua IffiLUfl aA.SK 169.B20 342.000 172.77a

23184

53.565
82.611

134.534
17.782

a§&323 32fijflfl aUUSl MAjBAl S.ia.iflfi 311.817

4.4 Overige materiële lasten
4.4.1 Administratie en beheerslasten
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
4.4.3 Dotaties overiqe vaorzieninqen
4.4.4 Overige

4.4.2 Nadere specificatie inwntaris, apparatuur en k
inventQns en apparatuur
Leermtddeien

237 976
83761

1S.111
68.650

222.300
81.500

194,308
90 142

523.836 585-300 674.731

249.657
124.313

211.800
125.700

244.774
138.070

957.321 653.300 764.937

B4S.S72 889.100 959.181 1.331.291 990.a00 1.147.781

M.000
es. 500

? 7.596
72.54S

50.490
73923

52.000 56764
73700 Si 306

S3_!61 ai.SOO 90.142 124.313 <2S,700 13S.070

4.44 Nadere specilicatle overige
- Projecten

Boelonfonds
Kantine
Schoolreizen/excursies
Overige lasten

58 fl50
161.730
50.200

121.685
131:371

70000
125.000
30.000

242.500
117.BOO

74.971
116.477
19.97S

358.052
105.353

86692
324.646

8.993
380.743
j 56,245

55.000
157.000

3000
329.000
103300

50956
145.675

7.425
413.19e
147.695

SJlege M&JOO 67<73Ï 957,321 653.300 764_-937

5 Financiële baten en lasten
5.1 Baten
5.5 Lasten

4.677 5.000 5.460 11.623 5.000 14.283

4.B77 iaa& &4sa iisy iflflB 14.2Ï?

JRB17 teMdtenjtificatie

VAN rtE^/ACCOUNTANTS



84 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 per school

het 4e Gymnasium

Werkelijk Begroot
2019 2019

WBrkelijk
2018

Gymnasium Bemrode
02DW

Werkelijk Begrool Werkell|k
2019 2019 2011

e e €

3J.1 Rijksbijdrase sector vo

3.1 2 Overige subsidies OCW niet geoormerkt

3.1.3 Doorbetaaide riiksmidrielen

€ € €

4.743.683 4.508.300 4.425.002

460.581 418100 423.122

135.886 133.500 69640

5JM.15.0 i.QSSABa *A1Z.Z«

3^2, gvenge_overheldsbijdraaen
3.2.1 Gemeentalijke bijdragen

3.2 1 Nadere speciRcBtie gemeenlelijke bijdragen
- Huun/ergoQdsng gebouw

Tsrrein vergoeding
Renovattevergoeding

- HuurvergGeding sportaGC
OZB
Overige ioksie/regionale bfjdfagen
Lokale/raqionale Zorgbiidragan
Subsidies tb v docQnlen

3;4; Opbrengst werk voor derden
3.4.3 Overige

27.645 15.000 20387

3995

23650 15.000 20.987

22^5 1S.OÖO 20.987

isa z^aSi ijm

3^ Overige bafen
3.5.1 Verhuur
3.5.2 Detachering personeel
3,5,4 Sponsoring
3.5.5 Ouderbijdragen
3 5.6 Overige

3.5.5 Nadere specificatie ouderbjdragen
Ouderbijdragen
Boekenfonds
Schoofrelzen

3.5.6 Nadere specllicalie overige balen
Kantine
Overige

102.957
-B9.05B

808

270.065
WS_B76_

241.BOO
67.500

21231 52.747
1.7S9 15.586

_Z9,96Z..___20Ü32

39.500
25.000

177.300

-S3.058
35,088
73.579

32500
35.000

797
20.6Z6

229.797
^17,098

13.899 379.549 309.300 4Ë.UÜ.

43.S10
(5.165

171.121
M^I 270.065 241.800 223.7J17

35534
1B1.5B4

-aS.OSp ?OS.67? 67.500 217.038

4.1. Personele lasten
Brutolonen en salarissen
Sociale SQsten

Pensioenpremies
4.1,1 Lonen en saiarissen

Dotatie personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst

4,1.2 Overioe personele lasten

4.1.3 Af: uitKeringen

4.1 3 Nadere speclKcatie uitkeringen
- Ontvangst uit ZiZo
- Overige uitkeringen

3.395.978 3.113.035
•(06.526 384105
511 178 474.52S

4.313.682 4.102.000 ^.971.666

10.000

13.236 S.OOO -28.178
6.113 6.000 39.889

220,527 203.300 223.616
10.000 4.553.558 4.316.300 4206.993

-161-309 -100.000 -109.911

UUUIÏ i3SiiW 4.215.302 'UiJUAU

-161.309 -80.000 -108.046
-20.000 •f865

-jtSLSS -wo.ooo

JRB18 i^iter i catie

^VAN REEjftOCOUNTANTS



B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 per school

het 4e Gymnasium

Werkelijk
2111S

Begroot
2019

Werkelijk
2018

Gymnasium Bemrode
02DW

Werkelijk Begroot Warkelijk
2018 2B1S 2018

€ € €
4.2 Afschrijvingen
4,2.2 Gebouwen
4.2.3 Inventaris en apparatuur

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening
4.3.3 Ondertioud
4.3-4 Eneraie en water
4,3,5 Schoonmaakkosten
4.3.6 Heffingen
4,3.7 Overifle

€

4.193
75457,

e

4.400
J_1_Z,SOO_

44757

102.220
36.969
53.447
5.1S7
_2,665

60.000

100.000
38.100
50.000

100

€

4.193
67.230

fflASB 118.900 71.423

34.928

56.480
26039
49.045

A.saa

ÏSiiSSi 248.200 ïSSbJSS

4.4 Overige materiële lasten
4.4.1 Administratie en beheersiasten
4.4 2 Inventaris, apparatuur en leenmiddeien
4.4.3 Dotaties overige voorzieningen
444 Overige

927 124.632
103.691

146.400
76150

•1.4.2 Nadere specificatie imentaris, apparatuur an k
Invenlsris en apparatuur
Leermiddelen

SS 002
_45.6B9_

36,500
39,S50_

116.213
67.726

5.133 SB5.527 471.250 469.536

s-asa stisss sassasi SSMZA

36.3S1
3Ï.365

f03.69? 7B,150 67.726

44.4 Nadere specificatie overige
Projecten
Boekentonds
Kantine
SchooirQizen^Qxcursies
Overige lasten

64 70S
4.823 142SSB

32.298
191.819

310 __ 1S4.14B

40.000
135.000
35.000

177.300
_S3,9SO

39152
106.542
29,973

172.47a
121.391

5.133 595,527 471,250 469,53e

5 Financiële baten en lasten
5.1 Baten
5.5 Lasten

2.160 7.570 5.000 7.582

2.160 7.57D 5.000 7.582

JR819 ter ideptfTi^atie

VAN RE/A^OUNTANTS
"XT"



B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 per school

3.1.1 Rijksbtjdrage sector va

3.1.2 Overige subsidies OCW niet geoormerkt

3.1.3 Doorbetaalde rijksmiddelen

3ted. Gymnasium 's-Hertogenboscl' Bflstuur(sburaau)
20AJ 13556

Werkelijk Begroot Werkelijk Werkelijk Bagroot Werkeli|k
2019 2019 2018 2019 2019 2018
€ ï -e-

5.723.876 5.457,100 5.437.460

543.856 501.300 517.S97

48390 40000 51.275

SJUEJli! SAiS.ffla S.MUJLt

€ e ë"

3.2. Oyerlge qyerheidsbiidragen
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen

3.2.1 Nadere specidcalie gemeentelijke bijdragen
- HuurvergoQding gebouw

Terrein vergoeding
- Renovatievergoeding
- Huur/ergoec/ing sportacc

OZB
- OvQrige tokaie/regfonale bijdragen

Lakale/ragionale Zorgbiidragen
Subsidies tbv docenten

3.4. Ocbrengst werk voor derclen
3.4.3 Overige

116.213 107.60u 107.639

47500 47500 •Ï/'.SÜO

38.563 36.000 36.0)9

30.150 _24J_QO _24 120
11&2U 107600 IQiSSa,

3.5. Oyerifle baten
3.5.1 Vertiuur
3.5.2 Detachering personeel
3,5,4 Sponsoring
355 Ouderbijdragen
3.5.6 Overige

3.5.5 Nadere specificatie ouderbijdragen
- Ouderbfjdragen

Boekenfonds
SchooireszGn

3.5.6 Nadere speciHcatie overige baten
Kantine
Overige

1.5ZO
21.484

342S86
52741

88235
4.152

249499

30.776
119BS

15000

293.520
30.000

1 912
23127

280.717
40.232

2500

512

10000

1.276

418.631 ,3S§,520. MS^afl 3M2 11.27S

72.800 70.377
3.122

220.720 207.21 S
342. SS? 293.S20 ififcZlZ

30,000 23.385
10S47 5f2

30.000 ^U32 5U
».276_
12ZË

4.1. Personele lasten
Brutolonen en salarissen
Soc/a/e lasten
Pensioenpremies

4.1.1 Lonen en salarissen

Doiatie personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.3 Af: uitkeringen

4 1 3 Nadere speciBcatie uitkeringen
Ontvangst uit ZïZo
Overige uiïkenngen

3.396.864
510.954
659 829

3.833.132
473.51S

584 04S

302.345
33.893
39.087

300.169
33,034
37.286

5.167.647 4.342.300 4.890.694 375.325 405.000

2.560 15.000 18326
9.124 2.500 427

187.986 205.900 189.889

3.215

370,489

-1.605

-854.901 -M t.600 -844.964
5.367.317 5.165.700 5.099.336

-73.244 -100.000 -66.389
^76.361 -47G.600
A6B.178 480.000

^76.079
413.108

5.294.073 5.065.700 5.032.947 -IQJM Ï.M9 -S2.971

-34.842 -80.000 -45.007
-38.402 _-20,000 , -21.382

466.178 480000 413,108

-73.244 -iOO.ÜOO -fi&Jflg -)166,?78 WO.pOO 413.10S

JRB20 ter icjjefïCificatie

VAN f(EE ACCOUNTANTS

X7^



84 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 per school

4.2 Afschrijvingen
42-2 Gebouwen
423 inventaris en apparatuur

3ted. Gymnasium 's-Hertogenbosct' 8estuur{sbureau}
20AJ 13556

Werkelijk Begroot Werkelijk Werkelijk Begroot Warkelljk
2019 2013 2018 2019 2013 2018
e

27.506
143.829.

€ e

41 880 25.835
161.710 133.784

171.335 M.3Aïfi -Ua.AU

e

5.523.

e

3.000

€

4.701

5^2 SMS. iZM

4.3 Huisvestingslasten
43.1 Huur
4 3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening
4 3.3 Onderhoud
4.3.4 Energie en water
4.3.5 Schoonmaakkosten
4.3.6 Heffingen
4.3.7 Overige

97827 100.500

49.136
72.320
99.747
42,912
.5,315

35000
70.000
90.000
43.000
7.000

95750

50 726
64110
91803
40.170
5.067

49.000 50.000 48.114

ÏSL2S. ^-t&SU 3dL£22 49.ooo SSAM AïJll

4.4 Overige materiële lasten
4.4.1 Administratie en beheerslasten
4.4.2 Inventaris, apparaiuuren teermiddeten
443 Dotaties ovenge voorzie n in g e n
4.4.4 Overige

198.678
156.809

136.300
121.800

-'67.132
143.626

31,584
B13

55.000 38.479
73

678.507 816.820 671383 -82253 -106.400 -86731

Lflaö,.994 KA22fl 982.147 .so.ass .51.400 ^(g.173
4.4.2 Nadere specificatie inventaris, apparatuuren h

Inventaris an apparatuur 53.B21 76.500 53.312
Leemiddelen ) 02.988 _45.300 80.3^

6(3

<S6,80S 121.900 14M26 6?3

79
_0

79

4.4.4 Nadere specificatie averiga
Projecten
Boekenfonds
Kantine
Schoolreizen/excursies

- Overige lasten

f00.327 80.000 86.058 2.737 1.SOO S.S41
180.065 201.000 192.550
26.0(5 30.000 25.425

241.748 220.720 217.156
130.354 B5.100 150.-I99 -84.930 -107.900 -92.372

8f6,8!0 671.3S9 -MSÏT

5 Financiëte baten en lasten
5.1 Baten
5.5 Lasten

11.933 17.500 14.829

11.933 17.500 14.829

JR 821 <tifitter id tie

VAN REE AÖCÖUNTANTS

\^'



D1, GEGEVENS OVER^E RECHTSPERSOON

Naam instelling

Adres

Postadres

Postcode/Plaats

Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Schipholpoort 2, 2034 MA Haarlem

Postbus 5233

2000 CE Haarlem

Telefoon :

Internetsite :

0235517147

www.Qszs_.nl

Bestuursnummer :

Bestuurders :

E-mail :

Contactpersoon :

Telefoon ;

E-mail :

13556

A. Hietbrink (voorzitter), P.E.J.M. Schoemaker-Konings
M. Kemper, J.W.H. van Muilekom, J.G.T.M. Relou, J.H. van der Werff

ahietbrink@barlaeus.nl; j,vanmuilekom@vossius.nl; sr@sgdb.nl;
m.kemper@felisenum.nl; hre@bernrode.nl; j.vanderwerff@sghaariem.nl

G. T. C. Wassenaar

0235517147

a.wassenaariStosza.nl

Brinnummers

Naam
Stedelijk Gymnasium
Gymnasium Felisenum
Bariaeus Gymnasium
Vossius Gymnasium
Gymnasium Bernrade
Stedelijk Gymnasium

Brinnummer
20QY
20DG
21AB
21AF
02DW
20AJ

Sector
vo
vo
vo
vo
vo
vo

JRD1
/-)

ter i(,léptificatie

VAN RgE ACCOUNTANTS

\^
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