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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 

Het maken van een toelichting bij de jaarrekening op basis van een kalenderjaar is voor een school 
die werkt met een schooljaarbegroting een lastig verhaal. 

De financiën in 2012 zijn voor 7/12e deel begroot in de schooljaarbegroting 2011 - 2012 en voor 
5/12e deel begroot in de schooljaarbegroting 2012 - 2013. Omdat de teldatum van 1 oktober 
bepalend is voor de financiën van een school, geeft het naast elkaar werken met boekjaarbegroting 
en jaarrekening naast schooljaarbegroting en jaarrekening een overlap. 

1.2 Leerlingenontwikkeling 

In de eerste maanden van 2012 (januari 2012 t/m juli 2012 ) hebben 1614 leerlingen onderwijs op 
het Coornhert Lyceum gevolgd. De aanmelding van 333 nieuwe leerlingen voor de eersteklassen in 
maart 2011 was de basis voor dit leerlingenaantal. 

In de laatste maanden van 2012 ( augustus 2012 t/m december 2012 ) hebben 1691 leerlingen 
onderwijs op het Coornhert Lyceum gevolgd. De aanmelding van 371 nieuwe leerlingen voor de 
eersteklassen in maart 2012 was de basis voor dit leerlingenaantal. 

De school heeft een lichte groei doorgemaakt en is 2012 gestart met 1614 leerlingen en geëindigd 
met 1691 leerlingen. 

Eenmalig is na overleg met het bestuur in maart 2012 besloten om 2 extra klassen HV te formeren. 
De aanmelding van nieuwe leerlingen in maart 2012 in de eerste ronde was goed. Er hadden zich 324 
leerlingen aangemeld. De lotingsproblematiek in april 2012 werd dusdanig complex dat het 
Coornhert Lyceum met het vooruitzicht op een nieuw bijgebouw ( oplevering in de zomer van 2012 ), 
eenmalig 2 extra klassen heeft willen formeren. Het totaal aantal nieuw aangemelde leerlingen 
kwam daarmee op 371 die in augustus 2012 zijn gestart in 14 eersteklassen. 

1.3 Belangrijkste ontwikkeling 

Het Coornhert Lyceum heeft een goede naam in de regio. Dit resulteert in een constante en grote 
aanmelding van leerlingen voor de verschillende soorten eerste klassen. 

Na de start van 1 Gymnasium klassen in 2011, is er in 2012 gestart met 1 Atheneum klassen. Het 
Coornhert Lyceum is door de invoering van de homogene VWO klassen aantrekkelijker geworden 
voor leerlingen in het hoge segment. 
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Om de leerlingen op een moderne en verantwoorde manier te kunnen onderwijzen is na een lange 
aanloopperiode en een betrekkelijk snelle bouwperiode, het nieuwe bijgebouw in oktober 2012 
feestelijk geopend. De school heeft een modern en goed geoutilleerd en gefaciliteerd bijgebouw 
gekregen waarin de leerlingen in 12 ruime klaslokalen vooral Wiskunde en Economie krijgen. 

Het hoofdgebouw is stap voor stap verbeterd. Zowel op het vlak van isolatie als op het vlak van 
voorzieningen, ICT en digitale borden, is de school sterk verbeterd en gemoderniseerd. Zeer 
belangrijk voor de schoolorganisatie en het welbevinden van leerlingen en personeel met een 
lichamelijke beperking, is de plaatsing van een lift in de centrale hal. 

In de teams is verder gewerkt aan verbetering van het rendement en het welbevinden van de 
leerlingen. De invoering van de teamstructuur die voor het tweede jaar als basisorganisatie 
gefunctioneerd heeft, zal in het voorjaar van 2013 geëvalueerd worden. Nu al kan aangegeven 
worden dat de teamorganisatie verantwoordelijk geweest is voor de ontwikkeling van het 
pedagogisch leerklimaat in de VMBOtl afdeling en de voorzichtige versterking van het VWO profiel. 

De leerlingen hebben in 2012 een multifunctionele schoolpas gekregen waar verschillende 
functionaliteiten die voorheen via aparte passen beschikbaar waren, nu gecombineerd zijn in één 
schoolpas. De pas is in gebruik voor het schoolkluisje, het totale betalingsverkeer in de horeca en de 
multifunctionals, de telaatkom computer, de mediatheek en de legitimatie bij schoolfeesten en 
buitenschoolse activiteiten. 

De resultaten op het Coornhert Lyceum zijn voor de VMBOtl en HAVO afdeling goed. Zowel de 
inspectie als Dronkers en Elsevier hebben een zeer positieve beoordeling gegeven. Ons VWO heeft 
een voldoende beoordeling gekregen. Verbeteringen zijn duidelijk zichtbaar, maar het is wenselijk 
dat het verschil SE-CE en het gemiddelde CE cijfer, verbeteren. 

Verantwoording beleid 

2.1 Onderwijs 

Het Coornhert Lyceum blijft een op traditioneel onderwijs gestoelde school. Wij streven ernaar om 
de leerlingen maximaal lestijd te geven binnen klassenverband. De wijze waarop deze lessen moeten 
vormkrijgen, is het laatste jaar in de teams besproken. In de onderbouw is in schooljaar 2012 - 2013 
gestart met het concept van Peter Teitler, "Lessen in Orde". Tijdens de introductie van deze methode 
in het voorjaar van 2012, bleek dat niet alleen de VMBOtl docenten maar ook de HAVO/VWO 
docenten wilden werken volgens de ideeën van "voorspelbaar handelen". Het concept is gestart in 
de eerste klassen en zal in schooljaar 2013-2014 groeien naar de hogere leerjaren. 

In de midden- en bovenbouw is naast de discussie over de inzet door leerlingen voor het schoolwerk, 
ook gesproken over de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen en hun ouders bij het 
onderwijsproces. De betrokkenheid van de leerlingen bij school moet vergroten. Het onderwijs zal 
meer eigentijds aangeboden moeten worden. Leerlingen lijken het onderwijsprogramma nu te 
passief te ondergaan. 



2.2 Kwaliteit 

Op het Coornhert is in 2012 gekozen voor een nieuw kwaliteitsmeetsysteem. Wij hebben gekozen 
voor "Kwaliteitscholen". De eerste enquêtes zijn ondertussen afgenomen en de bevindingen zijn 
positief. Vooral het kunnen benchmarken geeft veel extra informatie. 

M.b.t. de kwaliteit van het onderwijs, wil en moet het Coornhert extra energie inzetten op het VWO. 
Ondanks eerdere positieve beoordelingen van Inspectie, Trouw en Elsevier, zal de beoordeling van 
ons VWO door de Onderwijs Inspectie de komende ronde negatief uitpakken. Dit ondanks een 
duidelijke waarneembare verbetering van het verschil tussen de CE en SE cijfers en een verbetering 
van het gemiddelde CE cijfer. Vanwege een slecht jaar m.b.t. de resultaten op ons VWO 3 jaar 
geleden, is het gemiddelde CE cijfer over de laatste drie jaar te laag en het gemiddelde verschil 
tussen CE-SE, te hoog. 

2.3 Personeel 

De inzet van onderwijzend personeel komt voort uit de lesvraagbehoefte om te voldoen aan de 
wettelijke onderwijsnorm voor onze 62 klassen. De inzet van onderwijsondersteunend personeel 
komt voort uit de ondersteuningsbehoefte van de schoolorganisatie. Na de bezuinigingsoperatie in 
2010 is de formatie in de verschillende sectoren van de school passend gemaakt voor een school met 
ruim 1600 leerlingen. Door een gestage groei naar 1700 leerlingen zijn er fricties ontstaan in de 
formatie. Zo is de formatie van de schoolleiding met 2 directieleden en 6 niet fulltime teamleiders, 
aan de krappe kant. 

Een ander voor het Coornhert steeds urgenter wordend probleem is de gemiddelde leeftijd van het 
Coornhert personeel. Door de relatief lange dienstverbanden in combinatie met de hoge gemiddelde 
leeftijd, is de personeelslast op het Coornhert Lyceum hoog. Dit geeft op moment van krapte in de 
begroting een extra financiële druk. Het streven is om de leeftijd van het personeel omlaag te 
brengen. Tot op heden kan geconstateerd worden dat deze verjongingsoperatie langzaam verloopt 
en nog weinig resultaat in de begroting laat zien. 

2.4 Financiën 

De school heeft de laatste jaren met een positief resultaat kunnen afsluiten. De begroting en 
jaarrekening gaven ondanks de gemiddeld hoge leeftijd van het personeel een positief resultaat te 
zien. 

Het opstellen van de begroting vindt plaats door de verschillende budgethouders te betrekken bij het 
opstellen van de begroting. Het budget is daarna richtinggevend en leidend. 
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Door het formeren van de klassen en lesgroepen voor het nieuwe schooljaar vanaf de 
eindrapportvergaderingen strak te begeleiden, kan het aantal klassen en lesgroepen in de hand 
gehouden worden. 

De financiën van het Coornhert zijn gezond ! 

3. Toelichting op de exploitatie 

Realisatie 2012 voor correctie 440.977 

Leerlingcorrectie 102.418 

Bestemmingsreserve 171.125 

Jaarcijfers na correctie 372.269 

Verdeling resultaat 

Gratis schoolboeken 171.125 

Spaarbapo -6.086 

Ouderraad -6.886 

Dunamare 101.519 

Bes.res. School 181.304 

Het Coornhert Lyceum heeft in 2012 een positief resultaat laten zien van € 372.267,-. De inkomsten waren 
i.v.m. de extra aanmelding van brugklasleerlingen in maart 2012 i.v.m. de lotingsproblemen in de regio, 
hoger dan gepland. Om in de toekomst tegenvallers, bezuinigingen of een mindere aanmelding te kunnen 
opvangen is de beslissing genomen om een bestemmingsreserve op te bouwen. De formatie is daarom 
alleen aangepast ten behoeve van de verplicht te geven lessen. 

Het bedrag van € 372.267,- geeft echter wel een vertekend beeld. De uitgaven tijdens de eerste maanden 
van schooljaar 2012 - 2013 ( = laatste maanden van het jaar 2012 ) zijn hoger uitgevallen dan begroot. Het 
totaal resultaat over schooljaar 2012 - 2013 zal daarom minder positief uitvallen. 



4. Toelichting op de investeringen 

Investering Bedrag 

Apparatuur 164.764 

ICT 117.669 

inventaris 93.416 

Huisvesting 370.820 

Eindtotaal 746.668 

Door het inlopen van achterstanden op het vlak van de ICT voorzieningen, voorzieningen m.b.t. de 

fietsenstallingen, het ontbreken van een lift in het schoolgebouw en de oplevering van een nieuw 

schoolgebouw, is de investering op het Coornhert Lyceum in 2012 groot geweest. Het streven is om 

de investeringslast in de begroting vanaf schooljaar 2013 - 2014 niet meer te laten stijgen. 

5. Bijlage exploitatie uitdraai 

T 3-Baten 

cijfers 1 t/m 12 
2012 
1-12 

begroting 11/12 
2011- 8 
2012-7 

i 

begroting 12/13 
2012-8 
2013-7 

• 3.1 - Rijksbijdragen OCenW i 

Totaal 3.1 - Rijksbijdragen OCenW fO.S27.t7S fö.flfl6.008 f0.57S.«47 

^ 3.2 - Óverige overheidsbijdragen 

Totaal 3.2 - Overige overheidsbijdragen «.f3S 5S.09S 55.f9S 

• 3.5 - Overige baten i 

Totaal 3.5 - Overige baten 578.004 558.725 67ï.f62 

Totaal 3 - Baten ff.269.31S f0.620.83f ff.3f2.007 

T 4-Lasten i 1 
^ 4,1-Personelelasten 

Totaal 4.1 - Personele lasten 
^ 4.2-Afschrijvingen 

7.7S0.f76 7.6f0.705 7.922.032 

Totaal 4.2 - Afschrijvingen 2f 9.405 258.f96 272.652 

4.3 - Huisvestingslasten 

Totaal 4.3 - Huisvestingslasten mm 732200 755.768 

^ 4.4 - Overige instellingslasten 

Totaal 4.4 - Overige instellingslasten 2.039.759 f.938.59f 2f55.«5 

Totaal 4 - Lasten 10.828.339 f0.539.693 ff.f05.558 

Totaal 440.977 8f.l39 206.449 
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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 

De Daaf Gelukschool hebben in hun visie hoog in het vaandel staan: maatwerk, warmte(leerlingen 
vertrouwen geven dat ze iets kunnen, fouten maken mag), veiligheid en ze toerusten voor de 
toekomst. Wij hebben leerlingen met te laag zelfvertrouwen, die zich onzeker voelen, zich niet direct 
durven te uiten en als gevolg daarvan ook niet altijd goed scoren op didactische toetsen. De Vestiging 
heeft leerlingen die allemaal een autistisch spectrum stoornis hebben. Deze is intrinsiek van aard. 
Maatwerk is van groot belang. Dat betekent dat de medewerkers de ontwikkelingen van een leerling 
goed moeten analyseren om vervolgens daarop te kunnen aanhaken. 

Wij hebben 30 jaar lang een 5-jarige opleiding gehad; een driejarige onderbouw en daarna een 
tweejarige bovenbouw. Op aangeven van de inspectie dat ze een driejarige onderbouw vanaf 
schooljaar2013-2014 niet meer zullen gedogen zijn we gestart met de geleidelijke afbouw hiervan. 
Het schooljaar 2012-2013 is het laatste jaar dat er een 3 -jarige onderbouw zal zijn. 

De afgelopen jaren was de verhouding personele versus materiele inzet uit balans. We gaven teveel 
aan personeel uit. In 2011 zijn we gestart met het gezonder maken van deze verhouding. Dat was per 
schooljaar 2012-2013 ongeveer 87 % personeel versus 13 % materieel. 

In de zomer van 2012 is de nieuwbouw opgeleverd. Daarna is de renovatie gestart van het oude 
gebouw. Deze is in de krokus van 2013 opgeleverd. 

1.2 Leerlingenontwikkeling 

Het schooljaar 2011-2012 hadden we 160( LWOO/VMBO) leerlingen 

Het schooljaar 2012-2013 hadden we 189 ( LWOO/VMBO) leerlingen. 

Op 1-10-13 verwachten we 165 ( LWOO/VMBO) leerlingen. 

Er is een lichte stijging 
We zijn actief de markt op gegaan om aan een ieder duidelijk te maken welke ondersteuning we 
kunnen bieden aan leerlingen. De oplevering van de nieuwbouw zal een verdere positieve bijdrage 
hieraan leveren. 

1.3 Belangrijkste ontwikkeling 

De belangrijkste ontwikkelingen in het jaar 2012 waren: 



de afbouw van een 3 -jarige onderbouw 
het starten met een nieuwe twee jarige onderbouw (leerlijnen zaakvakken en zorg) 
professionalisering van de medewerkers 
opbrengst gericht werken 
de oplevering van de nieuwbouw 
een nieuwe managementstructuur 
op financieel gebied: het bevorderen van een gezondere verhouding, personeel versus 
materieel 
smart denken en smart formuleren 

Wij zijn ontzettend blij met de nieuwbouw en de renovatie. Het nieuwe gebouw voldoet aan alle 
eisen van het huidige onderwijs. We hebben twee prachtige gymzalen, goed geoutilleerde 
administratie, scheikunde, biologie, drama en muziek lokalen. Mede dankzij de gemeente heeft dit 
tot stand kunnen komen. Op 4 april 2013 hebben we de school feestelijk geopend in aanwezigheid 
van de wethouder onderwijs te Haarlem, de heer J. Nieuwenburg. 



2. Verantwoording beleid 

2.1 Onderwijs 

We hebben een ontwikkeling ingezet in de onderbouw die moet leiden tot meer samenwerking en 
zelfstandigheid van onze leerlingen. 

Door de 2- jarige onderbouw moet er effectiever gewerkt worden, op didactisch en zorg gebied. Er is 
een jaarprogramma gemaakt en deze is per 1-08-11 gestart. In 2012 heeft dit een vervolg gekregen. 
De inhoud van de zorglessen is opnieuw bekeken en aangepast. De lessentabel heeft een 
verandering ondergaan. 

De PTA's in de bovenbouw zijn bekeken en daar waar nodig aangepast. Er is wederom mee gedaan 
aan de pilot digitale examens. 

De digitalisering van de lessen is verder ontwikkeld. 

In 2012 is HAVO 4 gestart voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. 

2.2 Kwaliteit 

De inspectie heeft aangegeven dat er geen tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. In 
2012 zijn er 36 kandidaten voor het eindexamen opgegaan. Op 1 na is iedereen geslaagd. De 
gemiddelde cijfers van het centraal schriftelijk examen liggen hoger dan het landelijk gemiddelde. 

In de bovenbouw zijn geen leerlingen blijven zitten. In de onderbouw kan dit pas gemeten worden 
vanaf schooljaar 13-14. 

De kwaliteit van de zorg is wederom goed te noemen. Wij concluderen dit nav enquêtes die 
gehouden zijn onder ouders van beide scholen. Verder krijgen wij veel reacties van ouders van 
examenleerlingen hoe tevreden ze waren over de school. 

Op het gebied van de taal en reken prestaties zijn er ontwikkelingen ingezet zoals een extra pakket 
voor het rekenonderwijs. De remedial teacher is de coördinator hiervan. Vooruit lopend op de 
landelijke eisen ten aanzien van reken en taaiexamens hebben wij in 2010, 2011, 2012 en 2013 
meegedaan aan een landelijke reken toets van het CITO. 

De rapportcijfers zijn gebaseerd op methode gebonden toetsen. De overgangsnormeringen zijn 
gedefinieerd. 



2.3 Personeel 

De school vindt het van belang dat de medewerkers goed kunnen omgaan met verschillen. Denk 
onder andere aan verschillen in leerstijlen en werkvormen. Opbrengst gericht werken is een 
belangrijk gegeven in de school. Hier wordt op gestuurd. 

Wij stimuleren de medewerkers om zichzelf te blijven professionaliseren. 

Gezien de bezuinigingen vinden wij het ook van belang dat de pedagogische hulpverleners (die 
werken op de vestiging Gunning) breder inzetbaar worden. Scholing is daarbij van belang. 

Scholing schooljaar 12-13: 

Individueel: 

1. Medewerkers stimuleren mee te doen met de expert academie. 
• Het onderwerp op de agenda van de teamvergadering zetten in het begin van het 

schooljaar. 
• Teamleiders wijzen collega's individueel op geschikte cursussen naar aanleiding van 

functioneringsgesprekken. 
• Directeur vraagt na bij de collega's of ze op de hoogte zijn van het cursusaanbod. 

2. Opleidingen PHV tot leraar ondersteuner 
• Alle phv hebben in het voorafgaande schooljaar informatie gekregen tijdens een phv-

overleg over de mogelijkheid tot opleiding tot leraarondersteuner. 
• Tijdens functioneringsgesprekken worden phv gewezen op de mogelijkheid van de 

opleiding tot leraarondersteuner. 
• 2 phv volgen een opleiding waardoor zij kunnen doorgroeien tot leraarondersteuner. 

3. Opleiding TOA tot TOA medewerker 
• 1 toa volgt de opleiding tot toa-medewerker. 

4. Assessment teamleider en zorgcoördinator 
• Het assessment van de teamleider staat gepland, voorjaar 2013 
• Het assessment van de zorgcoördinator staat gepland, voorjaar 2013 

5. Professionalisering MT op het bestuursakkoord en de implementatie daarvan 
• Professionalisering vindt plaats tijdens de mt-vergaderingen. 

6. Mentorentraining 
• Twee nieuwe mentoren nemen deel aan de mentorentraining georganiseerd door het 

SWV 
7. Zorgteam: 



• onderzoek zorgbehoefte en hiaten in de organisatie 
• rvc aanvragen digitaliseren 
• kennis verbreden van 4 externe zorg verleners 
• diverse aanpassingen in magister van aanwezige formulieren en lOP's (vergroten 

digitalisering) 

Teambreed: 

1. omgaan met verschillen, onderwijs op maat 
• Studieochtend georganiseerd door het CPS 

2. opbrengst gericht werken in de OB: met welk advies komt een leerling binnen en hoe staat 
hij/zij ervoor halverwege het jaar 

• Vorming van een werkgroepje 
3. social media 

• Workshop studiedag georganiseerd door Innovatief 
4. aanpak PTA programma BB 

• studiedagen 
5. ICT 

• Digibord cursussen 
• Interesse oproepen voor digitaal toetsen 
• Office toepassingen: inventariseren wat de collega's al kunnen 
• Onderzoek VO content en vaksecties bevragen 
• Elo: implementatie met doel 

6. ontwikkeling auti HAVO 
• ondersteuning van eerstegraadsdocent voor de tweedegraadsdocenten 
• Workshop tijdens studiedag georganiseerd door teamleider en mentor 
• Bezoek aan scholen die ervaring hebben met Staatsexamen 

7. indeling kampen nieuwe 2 OB en BB 
• Werkgroep die zich bezighoudt met het formuleren van doelen die aansluiten bij de 

bovenbouw en het ontwikkelen van activiteiten die passen bij deze doelen. 
8. Algemene Scholing. 

• Deze scholing wordt 2x per jaar herhaald. Daarin: competentie vergrotende 
methodiek, samenwerkend leren, executieve functies, conflicthantering, 
gespreksvoering, klassenmanagement en vaak voorkomende stoornissen 

9. 11 voor gedrag en Keuzedossier 
• Studiemiddag voor de mentoren van klas 2 en 3 over lesmateriaal dat gebruikt wordt 

tijdens de groepsbegeleidingsuren (door de teamleider) 
10. Sectoren 

• Studiemiddag door de decaan over sectoren 
• Systeem van buddy's (3e klas mentoren begeleiden 2 e klas mentoren bij het 

beroepskeuzeproces en bij stage. 
11. Intervisie/professionalisering 

• Autisme 
• Kwaliteitenspel 
• Didactische werkvormen 



12. Methode aardig vaardig 
• Mentoren klas 1 studiemiddag 

Er is weinig verloop onder het personeel. 

in 2011 zijn we begonnen met de aanpak van het relatief hoge ziekte verzuim. Dat heeft tot goede 
resultaten geleid. Zie de grafieken hieronder. 

Kalenderjaar 2011 vergeleken met kalenderjaar 2012 

2011 2012 

Verzuimpercentage 
voortschrijdend 

7.33% 2.92% 

Meldingsfrequentie 2.19 2.47 

Gemiddelde verzuimduur 14.07 dagen 4.72 dagen 

Aantal medewerkers 77 66 

n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 



2.4 Financiën 

Een aantal belangrijke punten geef ik hieronder weer. 

Aan de batenkant: 

De vestiging Gunning leerling inkomsten zijn in 2012 niet meer via interne verrekening geboekt 
maar direct ten gunste van de school. Hierdoor zijn de inkomsten verschoven van overdrachtsgelden 
leerlingen naar personele en materiele inkomsten. 

We hebben een hoger inkomsten bedrag bij projectgeleden staan. Wij ontvangen deze gelden van 
het samenwerkingsverband. Het is bestemd voor leerlingen die net niet in aanmerking komen voor 
een LWOO beschikking. Aangezien deze leerlingen wel bij ons op school horen, bekostigt het 
samenwerkingsverband deze leerlingen. 

Aan de lastenkant: 

De dotatie groot onderhoud is verhoogd ivm oplevering nieuwbouw. 

Bij overige instellingslasten zien we extra kosten in verband met de nieuwbouw. 

Vanwege nieuw beleid zijn de kopieerkosten lager uitgevallen 

De uitgaven voor gas licht en water vallen tegen. Het gebouw aan de Martinus Nijhofflaan was erg 
duur. We hopen in de nieuwbouw en renovatie besparingen te kunnen realiseren. 

De aankoop van boeken was hoger dan begroot. Wij kopen voor alle leerlingen werkboeken. Veel 
van onze leerlingen hebben een mindere fijne motoriek en hebben verwerkingsproblemen. Daarom 
werken we weinig met schriften. De bedragen voor werkboeken zijn erg hoog. 
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3. Toelichting op de exploitatie 
Resumé 

cijfers 1 t/m 12 
3. Baten 4.324.238 
4. Lasten 4.534.843 
Totaal (A) -210 605 

Extracomptabele correcties €> 
Correctie betaalregeling 130.685 
Leerlingcorrectie 151.359 
Totaal correcties (B) 282.044 

Bestemmingen ^ 
bestem.res boeken -3.632 
Leerlingencorrectie 0 
overige 0 
Totaal bestemmingen (C) -3.632 

Resultaat na correcties en bestemmingen (D = A+B-C) 75.071 

De school heeft voldaan aan de Dunamare doelstelling van 2 %. 



4. Toelichting op de investeringen 

Investeringen 2012 Bedrag 
Apparatuur 50.794 
ICT 34.021 
inventaris 61.953 
Huisvesting 10.853 
Eindtotaal 157.622 

We hebben geïnvesteerd in: 

- ICT bekabbeling ( oa accespoints) 

Lap tops/karren 

Digiborden 

Beamer hal en scherm 

- ocs 

Inrichting gymzaal 

Inrichting technieklokaal 

Inrichting WC's 

Inrichting drama lokaal 

Extra meubilair 
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5. Bijlage exploitatie uitdraai 

T 3 

> 

cijfers 1 t/m 12 begroting 11/12 begroting 12/13 
2012 2011-8 2012-8 
1 -12 2012-7 2013-7 

- Baten 
3.1 - Rijksbijdragen OCenW 

Totaal 3.1 • Rijksbijdragen OCenW 
3.2 • Overige overheidsbijdragen 

4MZ1S1 1.936-32S 4.132.571 

• • 
Totaal 3.2 - Overige overheidsbijdragen 

3.5 - Overige baten 

flJOS 10.000 17.000 

Totaal 3.5 - Overige baten Ui.743 2. U3 302 250.S7S 

T 4 
> 

Totaal 3 - Baten 
- Lasten 
4.1 - Personele lasten 

4 . M « 3 3 4.085.227 4.400.544 

"W 
Totaal 4.1 - Personele lasten 

4.2 • Afschrijvingen 

3nesse 3.S3S.1T4 3.T33.03S 

• 
Totaal 4.2 - Afschrijvingen 

4.3 • Huisvestingslasten 

ZS.SfO 75.700 115.S43 

F 
Totaal 4.3 - Huisvestingslasten 

44 - Overige instellingslasten 

2S9.52» 23T.3S4 222.094 

Totaal 4.4 - Overige instellingslasten 522.S1S 5S1.970 5t4.3ST 

Totaal 4 - Lasten 4534.843 4.501.209 4.635.063 

Totaal -210.S05 -405.382 -294.518 
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1. Inleiding 

1.1 Algemeen Kernactiviteiten 
De Paulus Mavo voor LWOO is een zorgschool voor leerwegondersteunend onderwijs 
met het volgende onderwijsaanbod: 
• VMBO, met: 

- theoretische leerweg 
- sector Economie: Handel en Administratie 

Juridische structuur 
Met ingang van 29 juni 2007 maakt de Paulus Mavo - formeel een locatie van het 
Linnaeus College Haarlem - onderdeel uit van de nieuwe Samenwerkingsstichting 
'Dunamare onderwijsgroep'. 

Een stichting, waarbij 22 scholen - gehuisvest in 36 schoolgebouwen - zijn aangesloten 
met circa 12.500 leerlingen en ± 1560 medewerkers. De naam Dunamare verwijst naar de 
regio, die de onderwijsgroep bestrijkt: duinen, zee en (Haarlemmer)meer. Dunamare biedt 
hier een volledig en voor alle leerlingen passend onderwijsaanbod. De Dunamare 
onderwijsgroep verzorgt tevens (nautisch) onderwijs in Harlingen en speciaal onderwijs in 
Haarlem. 

In Dunamare zijn drie onderwijsorganisaties samengegaan: SaVO, OVO en de Noordzee 
Onderwijsgroep. Op 17 maart 2005 hebben de betrokken besturen een intentieverklaring 
tot een bestuurlijke fusie ondertekend. Op 1 oktober 2006 kwamen de besturen tot het 
voorgenomen besluit om te fuseren. Dit werd - zoals eerder aangegeven - op 29 juni 2007 
gerealiseerd. 

1.2 Leerlingenontwikkeling 

Ontwikkelingen in leerlingen 
2002:131, waarvan bijna 50% van de leerlingen zonder LWOO indicatie 
2003:125, idem, ook hier is LWOO indicatie niet gevolgd. 
2004:180, stijging werd veroorzaakt door het verplaatsen leerlingen van LCH 
2005:192, afspraken met OVO m.b.t. LWOO- geïndiceerde leerlingen mag plaatsen. 
2006: 185 
2007: 227 
2008: 267 
2009: 287, alle leerlingen hebben een LWOO beschikking 
2010: 322, idem 
2011: 332, Idem 
2012: 318, een verplichte daling i.v.m. afspraken CvB i.v.m. norm van 300 lln. 
2013; verwachting is hopelijk minder dan 318 (zie opmerking 2012) 
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1.3 Belangrijkste ontwikkeling 
Met ingang van 1 augustus 2005 opereert de Paulus Mavo - volgens Dunamare afspraak -
als een zelfstandige school, met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden, taken en 
werkzaamheden. 

De directe aandacht van de nieuwe schoolleiding (ging) gaat uit naar: 

• het zorg dragen voor de toename van het leerlingenaantal, waarbij uitsluitend 
LWOO geïndiceerde leerlingen kunnen worden aangenomen. 

Daarmee kan de school haar zelfstandigheid waarborgen en zich een betere 
financiële positie verwerven. 

• mede dankzij verbeterde inkomsten en een veel efficiëntere werkinstelling willen en 
kunnen wij zorgdragen voor een geleidelijke verbetering van het totale 
onderwijspakket, waarbij m.n. de Pauluslessen de sleutel tot veranderingen en 
verbeteringen zijn. 

• zorgdragen voor geschikt en bekwaam personeel, die passen binnen een zorgschool. 
Op de moeilijke arbeidsmarkt is het vinden van het juiste (bevoegde) personeel voor 
m.n. de VMBO - en zeker voor LWOO - scholen geen eenvoudige zaak meer. 
Gelukkig hebben de nodige (oud) collega's - van voormalige collega scholen - de 
overstap gemaakt naar de Paulus Mavo. Daarnaast hebben wij via mond tot mond 
reclame en website-informatie ook nieuwe personeelsleden weten te interesseren en 
kunnen aanstellen. 

De vele nieuwe medewerkers (collega's) leggen een grote druk op de organisatie. 
Slechts een kleine selecte groep medewerkers (± 7 personen) werkt langer dan 
zeven schooljaren op de Paulus, het merendeel van alle medewerkers (± 50 
medewerkers) heeft een dienstverband van vijf schooljaren of korter aan de school. 
Dat op zich veroorzaakt een unieke situatie en tevens uitdaging, waarin m.n. 
werkafspraken, vermeende werkwijze(n) en traditie(s) voor de nodige Yuis op de lijn 
kunnen zorgen'. 

Het is mede daarom dat de directie in dit jaarverslag opnieuw haar waardering wil 
uitspreken voor de inspanningen van de zittende stafleden, de docenten en de niet 
onderwijzend personeelsleden, die met veel geduld en energie de vele nieuwe 
collega's met enthousiasme blijven inwerken en wegwijs maken. 

1.4 Inspectierapporten en opbrengstenkaart 

Nawoord: 
April 2011 hebben wij via het CvB vernomen, dat de Paulus in dat jaar tot de 10% beste 
LWOO / VMBO scholen van Nederland behoorde. In 2012 is hier helaas geen sprake meer 
van. M.n. het te_grote verschil tussen eindcijfer schoolonderzoeken en eindcijfer centraal 
examen speelt daarbij een rol. Alle andere indicatoren waren wel naar behoren (groen). 
Het toont aan dat één zwaluw nog geen zomer maakt. Wij willen opnieuw streven naar een 
resultaat zoals in 2011 behaald. 



2. Verantwoording beleid 

2.1 Onderwijs 
Hoewel het onderwijs ondergesneeuwd wordt door allerlei andere beslommeringen, is aan 
ons onderwijs veel tijd en aandacht besteed. Tijdens dit verslagjaar is er niet alleen goed 
onderwijs en begeleiding gegeven, maar werd de oorspronkelijke 1040 - uren norm 
behaald. Er is daarbij een aantal nieuwe zaken aangepakt. 

Daarbij moet genoemd worden het "door ontwikkelen" van de zogenaamde Paulus lessen. 
In de praktijk zijn dit meer op maat gesneden lessen, die leerlingen m.n. moeten helpen bij 
het wegwerken van leerachterstanden of leerproblemen. Zo zijn er in het lesrooster 
bijvoorbeeld Pauluslessen opgenomen m.b.t. dyslexie, dyscalculie, sociale vaardigheden, 
kennismaken met beroepen, digitale schoolkrantwerkzaamheden en de mogelijke gevaren 
van het gebruik van internet. Deze Paulus lessencyclus geldt steeds voor een periode van 
18 of 36 lesweken. 

Opnieuw is er energie gestoken in de opleiding Handel & Administratie, ook al volgt slechts 
een kleine groep (± 35) leerlingen in de bovenbouw dit leer- en lesprogramma. De 
doelgroep voor H&A zijn eigen leerlingen, die na twee jaren onderbouw het niveau van de 
TL niet behalen. 

Deze leerlingen hebben d.m.v. dit aanbod een mogelijkheid om op de Paulus te blijven en 
op een ander (lager) niveau onderwijs te volgen. Deze kleine afdeling heeft een eigen 
teamleider en stagebegeleider. M.i.v. 1 augustus 2012 zijn alle leerlingen opnieuw in het 
eigen schoolgebouw ondergebracht, met uitzondering voor (een deel van) de lessen 
gymnastiek. Daarvoor maken we gebruik van de gymaccommodatie aan het Badminton-
pad. 

Wij hebben een eigen orthopedagoge / schoolpsycholoog in dienst voor vier dagen per 
week en daarnaast een tweede orthopedagoge - voor halve dagen - in dienst. M.n. bij en 
in de begeleiding van onze leerlingen is dit een zeer gewenste aanvulling en versterking. 

Maar er is opnieuw meer gedaan op de Paulus....! Van bouwkundige verbeteringen tot de 
afronding van de kleine nieuwbouw, van scholing en coachen van het personeel tot het 
optimaliseren van het onderwijs- en werkklimaat. 

Alle medewerkers volgen een speciale ICT - scholing. De praktijk leert ons, dat m.n. de 
jongere collega's deze ICT scholing heel snel oppakken en de vele mogelijkheden van het 
"active board" volop gebruiken tijdens het lesgeven. De oudere collega's en nieuwe 
medewerkers kunnen gebruik (blijven) maken van de interne scholingsmogelijkheden, die 
door andere collega's worden verzorgd. 

Daarnaast hebben alle medewerkers, docenten en directieleden - in teamverband tijdens 
het kalenderjaar intern cursussen gevolgd om ons onderwijs en onze begeleiding te 
optimaliseren. Het uiteindelijke doel van deze cursuscyclus moet zijn om meer variatie in 
het lesaanbod te kunnen bieden, betere onderlinge samenwerking en kwaliteit op maat aan 
te bieden. 

Eigen collega's en gastsprekers/-docenten verzorgden deze cursusonderdelen. 
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Deze cursussen worden in de namiddag en avonduren (tot uiterlijk 20.30 uur) voor alle 
medewerkers op school georganiseerd. Daarmee wordt ook de groepsvorming - denk 
hierbij aan de nieuwkomers - verbeterd. 

De Paulus school is en blijft volop in beweging. De dagelijkse praktijk leerde en leert ons 
echter, dat we druk bezig blijven en zijn met onze eerste en meest directe 
werkzaamheden: het geven van onderwijs en begeleiding aan onze leerlingen. 

Het schoolplan heeft in het kalenderjaar 2012 wel de aandacht van alle onderwijsgevenden 
en directie gekregen, welke van een schoolorganisatie verwacht mag worden. Bezinning en 
verdieping op onze werkzaamheden en het werken aan het schoolplan (vernieuwingen, 
veranderende eisen, etc.) zijn van groot belang. 

In augustus 2009 zijn we gestart met een nieuw schoolwerkplan, waarvoor het College van 
Bestuur in principe in februari 2010 haar goedkeuring aan had verleend. Het schoolwerk
plan is vastgelegd voor de periode augustus 2009 - augustus 2012. Bij de inspectie is 
aangevraagd het 'oude' schoolplan te mogen verlengen tot augustus 2013. Een nieuwe 
schoolwerkplan (2013 - 2017) is momenteel in voorbereiding. 

De vaksecties werken vanaf de tweede helft 2008 - mede vanuit de cursus "rijke 
leeromgeving" met een nieuw vak leerplan. Deze vak leerplannen moeten eveneens voor 
het schooljaar 2013 - 2014 worden aangepast. Daaraan is in 2012 hard gewerkt. 

2.2 Kwaliteit 

Voorlichting 
Er is in het verslagjaar weer veel tijd gestoken in algemene voorlichting. Dat betekent in de 
praktijk dat de algemene voorlichting m.b.t. leerwegondersteunend onderwijs op tijd naar 
basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs wordt verstuurd. Daarnaast informeert de 
Paulus al deze scholen m.b.t. de (leer)mogelijkheden op de eigen school, waarbij wij 
hopen 'het verschil te kunnen maken' met andere scholen. Dat verzekert de school 
uiteindelijk een vaste plaats binnen het Haarlemse onderwijsveld. 

E zijn er speciale voorlichtingsavonden georganiseerd voor de ouders / verzorgers, zowel 
m.b.t. het LWOO - in het algemeen - als het LWOO op de Paulus in het bijzonder. 
Bij de Open Dagen traditie in februari hebben wij de school op een avond en ochtend open 
gesteld voor belangstellenden. Rondleidingen worden ook verzorgd op afspraak. 

Maandelijks - op de eerste maandag van de maand - ontvangen alle leerlingen en hun 
ouders / verzorgers een nieuwsbrief. Daarin is m.n. ruimte voor Paulus voorlichting en 
overige wetenswaardigheden. 

Communicatie 
Om de goede communicatie op en binnen de Paulus te handhaven wordt er iedere 14/21 
dagen een digitale PIEP (= Paulus Informatie En Paulus- afspraken) 'uitgereikt'. Daarin 
worden alle wetenswaardigheden, die voor het personeel belangrijk kunnen zijn, vermeld. 
Daarnaast staan er op alle dinsdagmiddagen vergaderingen gepland, waarin wij elkaar - in 
steeds wisselende samenstellingen - informeren over talloze verschillende onderwerpen. 

Voor de leerlingen, hun ouders en verzorgers, verschijnt 10 keer per jaar een officiële Paulus 
Nieuwsbrief, die per digitale post wordt bezorgd. Daarnaast versturen wij ook digitaal 9 keer 
per jaar een zgn. volgkaart op, waarin o.a. alle leerresultaten zijn opgenomen. 

Indien van toepassing - ouders en verzorgers kennen de regels en afspraken - sturen wij op 
vrijdagmiddag zgn. kopieën van incidentenformulieren toe. Op zaterdagochtend weten de 
ouders en verzorgers dan welk probleem of welke problemen zich tijdens de afgelopen week 
hebben voorgedaan, maar ook zijn opgelost. 



De eigen website geeft naast algemene informatie, in de Paulus nieuwsrubriek altijd de 
laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden weer. Van de diverse activiteiten plaatsen wij 
foto's op de website. 

Alle ouders / verzorgers worden minimaal vier keer per jaar (verplicht) op school verwacht. 
De eerste keer is tijdens de eerste algemene ouderavond aan het begin van ieder schooljaar. 
Er zijn tijdens een schooljaar drie rapport- en ouderavonden, waarop volgens afspraak de 
ouders / verzorgers met hun kind moeten verschijnen. Daarnaast zijn er in de loop van een 
schooljaar nog andere informatieve thema-avonden gepland. Deze bijeenkomsten zijn op 
vrijwillige basis, de geringe opkomst voor deze avonden weerhoudt ons echter niet deze 
avonden te blijven organiseren. 

Bij grote problemen worden de ouders / verzorgers direct op school ontboden. Zij worden 
dan nader geïnformeerd over de ontstane problematiek en we proberen afspraken te maken 
betrokken leerling, de ouders/ verzorgers en indien noodzakelijk of gewenst met betrokken 
instanties. In voorkomende gevallen spelen m.n. de zorgcoördinatoren en directie een 
belangrijke rol. Op woensdagnamiddag / -avond en zaterdagochtend is er ook de 
mogelijkheid om een afspraak te maken met de directeur van de school. 

2.3 Personeel 
Personeelszaken 
Er is de afgelopen jaren veel aandacht en energie gaan zitten in personele zaken. We zitten 
om geschikte en bekwame (en m.n. LWOO gemotiveerde) personeelsleden te springen. In 
de afgelopen zeven schooljaren is het team van Paulus medewerkers gegroeid van ± 20 
naar ± 60 personeelsleden. 

Het overstappen van collega's van de ene school (=cultuur) naar de andere school (= 
andere cultuur) is voor vele personeelsleden toch vaak moeilijk en vraagt de nodige energie 
en doorzettingsvermogen. Ook al wordt deze stap bewust genomen en is deze zelfverkozen. 

Het vereist altijd een omschakeling naar een andere cultuur, maar ook en vooral, een soms 
drastische omschakeling naar een ander pedagogische (LWOO) klimaat en bijbehorende 
werkstructuur. Het vraagt veel energie, durf en doorzettingsvermogen. 
Onze leerlingen zijn niet voor niets op deze school (geplaatst) en de problematiek van alle 
kinderen is heel verschillend. En het is van alle jaren, de nieuwe personeelsleden - hoe 
ervaren zij ook zijn - worden door de leerlingen altijd en overal uitgetest op hun expertise, 
doorzettingsvermogen, consequente werkwijze, gevoel voor humor, etc. Met deze 
zorgleerlingen kunnen en willen werken vraagt om specifieke vaardigheden. 

De directie en staf beseffen deze problematiek terdege, maar kunnen slechts coachen en 
blijven ondersteunen. Zij doen in deze ook een beroep op de meer ervaren docenten en 
medewerkers. Het volgen van cursussen wordt gestimuleerd en ook professionele 
ondersteuning van buitenaf - d.m.v. een docentencoach - behoort tot de mogelijkheden. 

Grote zorg is er m.b.t. de directe toekomst t.a.v. de nieuwe vacatures, die overigens ook 
tijdens het schooljaar kunnen ontstaan. Daarbij spelen bevoegdheidseisen een belangrijke 
rol. Het betekent in de praktijk dat collega-docenten moeten gaan studeren en dat heeft een 
directe verzwaring van de totale werkzaamheden tot gevolg. Andere werkzaamheden 
moeten dan -mits mogelijk en met bijbehorende faciliteiten- door derden worden 
overgenomen. 

Het ziektepercentage is opnieuw laag. Dat zegt iets over de (collegiale) sfeer binnen de 
school, waar overigens hard wordt gewerkt. We letten goed op onze medewerkers. We 
proberen alle personeelsleden enigszins tegemoet te komen, door te streven - bij een 



fulltime baan - naar een vrij dagdeel of andere roosterwensen te honoreren. Wij zijn van 
mening, dat het ziektepercentage mede door zulke maatregelen laag blijft. 

Uiteraard zijn alle nieuwe docenten en medewerkers in een begeleidingstraject opgenomen 
en proberen wij hen d.m.v. coachen en taakverlichting te helpen bij hun werkzaamheden. In 
het licht van het nog steeds manifeste lerarentekort is het zeker gewenst, dat aan de 
begeleiding van nieuwe personeelsleden veel aandacht wordt besteed. Het afgelopen jaar 
hebben wij een vaste interne coach een aantal docenten laten begeleidingen. 

Bovendien zal het personeelsbeleid gericht moeten worden op een aantal flankerende of 
aanvullende maatregelen. We onderzoeken mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van de 
Paulus Mavo (= Dunamare) als werkgever te bevorderen. 

Daarbij denken wij aan de vele verschillende aspecten van het werk: van adequate 
werkruimten tot lesroostervrije dagdelen, waardoor andere werkzaamheden die aandacht 
kunnen krijgen, die deze werkzaamheden ook verdienen. Maar ook dat eens vrijaf kan 
worden genomen als piek- of stressmomenten daarom vragen. Een fitnessruimte, 
stilteruimte, betere studiefaciliteiten en - opties, het thuisgebruik van schoolapparatuur 
(bijv. Laptop), enzovoorts wordt overwogen. Het maakt allemaal deel uit van - niet altijd 
gangbare - ideeën m.b.t. onze werkzaamheden. 

Aan "oudere" personeelsleden (mits zij gebruik maken van de regeling bapo 52+ / 56+) 
wordt indien gewenst - een 4-daagse / BVa-daagse lesweek aangeboden. Vanzelfsprekend 
houden wij rekening met collega's, die ouderschap- of zorgverlof opnemen. Bij vervelende 
of zwaarwegende privéomstandigheden houden wij zoveel mogelijk rekening met 
betrokkenen. 

Op een school vinden overdag talloze verschillende werkzaamheden plaats. Onderwijs en 
begeleiding van leerlingen staan daarbij voorop, maar er is veel meer: overleg over vele 
verschillende onderwerpen en in verschillende groepen, vergaderingen, bijeenkomsten, 
scholing, collegiaal overleg, nakijken van overhoringen, proefwerken, schoolonderzoeken, 
gesprekken met mentorleerlingen, leerstofhulp voor leerlingen, oudergesprekken, invoeren 
of invullen van cijfers en andere gegevens t.b.v. leerlingen, ouders, personeel, etc. etc. 

Om al die redenen hebben wij op de dinsdagmiddag een vast vergadermoment ingebouwd 
en zijn we "allemaal" op de andere dagen tot 16.15 uur op school aanwezig. De leerlingen 
weten, dat zij na hun normale lestijd eventueel kunnen of moeten blijven voor bijvoorbeeld 
een mentorgesprek, bijlessen, inhalen van leerstof of proefwerken, etc. 

Informatie en Communicatie Technologie 
De bijscholing van al het personeel op ICT gebied is ook in dit verslagjaar opnieuw 
aangepakt. Alle personeelsleden werden op school in staat gesteld zich bij te laten scholen 
door meer ervaren collega's of konden een externe cursus volgen. 
Deze scholing heeft alles te maken met de plaatsing van de zgn. active boards en minimaal 
vijf computers in alle leslokalen. Maar ook de verschillende software programma's vroegen / 
vragen om oefening. 



2.4 Financiën 
Toekomstige ontwikkelingen: 

Vernieuwing van het onderwijs: 
• Blijven werken aan de uitgangspunten m.b.t. de rijke leeromgeving 
• Uitbouwen / verdiepen van de Paulus lessen 
• Verbeteren / wijzigingen / aanpassen van de reguliere lessen 
• Opbrengstgericnt werken / Handelingsgericht werken 
• ICT mogelijkheden binnen onderwijs uitbreiden / optimaliseren 

Scholing: 
• het door ontwikkelen van scholingsbeleid, dat gericht is op het verbeteren van het 

didactisch en pedagogisch handelen. 

Onderwijs: 
• Er is een gedragen school(werk)plan, waaraan een ieder zich conformeert. Een 

digitaal Paulus handboek moet daarbij - op termijn - als een handige richtingswijzer 
en afsprakenboek gebruikt kunnen gaan worden. 

• Aansturing van de onderwijskundige ontwikkelingen valt onder de regie van de plv. 
directeur. 

Onderhoud in eigen beheer: 
• Het beleid is er op gericht om het (klein) onderhoud in eigen beheer te laten 

plaatsvinden. We zijn weliswaar een kleine school, maar wel met de nodige 
ambities. In samenwerking met het bestuursbureau is er tevens de mogelijkheid 
om de onderhoudsmedewerkers te detacheren naar andere scholen, die deel 
uitmaken van de Dunamare onderwijsgroep. 

(Indien nodig - m.n. bij grote onderhoudswerkzaamheden - wordt 
uiteraard een beroep gedaan op de deskundige inzet van bedrijven.) 

Aanschaf van ICT - apparatuur: 
• Eveneens ter wille van de beheersbaarheid en doelmatigheid van de uitgaven is 

besloten de aanschaf van ICT -apparatuur - via Dunamare te doen plaatsvinden. 
Op schoolniveau kunnen nog uitsluitend kleine uitgaven (binnen een beperkt 
budget) worden gedaan. Voor grotere uitgaven en investeringen is steeds de 
toestemming van de ICT- coördinator of directeur noodzakelijk. 

Imago LWOO / VMBO: 
• Een werkgroep moet de eerste aanzet worden om het imago van dit onderwijstype 

te verbeteren. Dat is er het afgelopen jaar niet van gekomen. 

3. Toelichting op de exploitatie 
Realisatie 2012 voor correctie 222.593 
Leerlingencorrectie -49.107 
Bestemmingsreserve 10.785 
Jaarcijfers na correctie 162.702 

Begroting 2012 na correctie 93.337 



Analyse van het exploitatiesaldo: 

Gelet op de wederom sterk verbeterde financiële informatieverstrekking vanuit het 
bestuursbureau in het afgelopen jaar, waardoor gewenste sturing nog beter mogelijk is, zijn 
wij tevreden over het uiteindelijke financiële eindresultaat. 

Het moest in het verleden wat dit betreft voor een groot deel komen, vanuit eigen ervaring 
en expertise, geholpen door een eigen beperkte en eenvoudige (schaduw) boekhouding. De 
nieuwe mogelijkheden en mogelijkheden met DDIS zijn een prima ondersteuning, evenals 
de professionalisering van de afdeling financiën en controle. Wij zijn verheugd, dat zij hun 
informatievoorziening t.b.v. de schoolleiders blijven uitbreiden. 

Extern: 
De afgelopen schooljaren heeft de Paulus Mavo "het tij gelukkig kunnen keren". Pogingen 
om m.n. meer LWOO leerlingen - voor de brugklas - te werven en met de nodige zorg en 
energie gedaan - blijft vruchten afwerpen. Het belangstellingspercentage blijft nu al enige 
jaren op een constant niveau, maar wij kunnen slechts ± 75 -85 brugklasleerlingen 
plaatsen en huisvesten. 

Een stabiele school blijven is nu onze zorg en uitdaging. Daarbij zijn het werven van 
bekwaam personeel en onze huisvesting verbeteren de belangrijkste aandachtspunten 
geweest. Door onze beperkte huisvesting kunnen wij feitelijk zeer weinig LWOO instroom 
leerlingen plaatsen in de klassen 2-3-4. 

Intern: 
De Paulus zal zich moeten blijven (ontwikkelen en) profileren als een eigentijdse school met 
modern onderwijs. De leerlingen moeten daarbij zoveel mogelijk gebruik kunnen gaan 
maken van alle moderne leer- en hulpmiddelen, denk daarbij aan de vele verschillende iet-
faciliteiten. 

Maar ook de Pauluslessen zijn van belang, daar wordt structureel gewerkt aan 
leerachterstanden en aan noodzakelijke vaardigheden en daarbij bieden we kennisterreinen 
aan die passen bij deze tijd. 

De komende jaren moet dit interne proces beter gestalte krijgen. Beter, afwisselender en  
meer aangepast onderwijs moet leerlingen aanspreken en zal hopelijk een (gelijk)blijvende  
stroom van leerlingen voor onze school doen kiezen. Maar dat alles wel degelijk binnen  
duidelijke structuren en afspraken. Gelet op komende bezuinigingen in het LWOO wordt dit  
de grootse uitdaging. 

Vanaf juni 2008 werken wij aan de rijke leeromgeving. In het kalenderjaar 2012 hebben 
meerdere collega's d.m.v. presentaties / intervisie deze werkzaamheden van de 
oorspronkelijke KPC begeleiders overgenomen. Het moet de personeelsleden en leerlingen 
op termijn de nodige positieve energie (aan)leveren voor alle werkzaamheden. Het leren 
aanbieden van leerstof op verschillende manieren - waarbij de docent toch bij zichzelf kan 
blijven - moet uiteindelijk leiden tot een gevarieerd lesprogramma voor iedereen. 



Personeel: 

Onderwijzend personeel: 
Door de forse stijging van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren hebben wij veel 
nieuwe docenten met weinig LWOO ervaring binnen de school gekregen. Maar wel 
docenten, die willen en de LWOO uitdaging durven aan te gaan. Het lesgeven aan een 
ander type leerling in een andere vorm van onderwijs betekent de nodige veranderingen en 
in sommige gevallen incasseringsvermogen opbouwen. Met de medewerking van de meer 
ervaren collega's, (docenten)coaches en scholing levert dit geen al te grote problemen op. 
Het vraagt veel van velen. 

Het is onvermijdelijk, dat toch enkele collega's liever (weer) omzien naar een betrekking 
binnen het reguliere onderwijs. Gelet op het huidige functiebouwwerk binnen het onderwijs 
en ook binnen Dunamare - met bijbehorende salarisschalen - loopt de school steeds het 
risico, dat medewerkers de school verlaten om 'hoger op' (m.n. salarisniveau) te kunnen 
komen. 

De directie is zich terdege bewust van deze totale problematiek. M.n. door een goede 
communicatie na te streven en het verlenen van steun aan de betrokken leerkrachten 
proberen zij te helpen, waar dat mogelijk is. M.b.t. betere salaris- voorwaarden - ook 
binnen VMBO / LWOO wachten wij de nodige landelijke en eigen bestuurlijke ontwikkelingen 
met interesse af. 

Tevens wordt ondersteuning verleend bij het zoeken van scholingsmogelijkheden, wordt 
financiële ondersteuning geboden bij studietrajecten of extra ondersteuning aangeboden. 
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4. Toelichting op de investeringen 

Werkel i jke invester ingen 

122001 
Goes levering radiator 
Eurofysica elektr.instal 
Eurofys elektr.instal 2te 
Hoffschlag ActlveArena 
Andrea LEO televisie div 
Andrea LCD Philips 
GraphicSign Trespa2x 
Vanerum Smart board 
HR groep plafondmast 
Andrea LEO televisie 
Hoffschlag projectorPRM30 
Hoffschlag projector 4 x 

€2.380,00 
€3.334,16 
€3.334,16 
€2.952,32 
€4.396,00 
€1.398,00 
€1.240,25 
€5.118,91 
€2,383,70 
€1.598,00 
€2.596,66 
€5.072,32 

€ 35.804,48 

122006 
Loos bank op consoles  
Loos fietsenrekken+ mont  
Moolen overgordijnen 

€1.573,18 
€ 23.988,25 
€7.825,13 

€ 33.386,56 

122011 
Wilroff Access point 
Wilriff Remote config AP 

€4.307,60 
€1.694,00 

€ 6.001,60 

75.192,64 

Huisvesting 
De huisvesting van de Paulus Mavo is de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Vanuit het 
plan (groot)onderhoud / investering Gemeente Haarlem kwamen o.a. de nieuwe indeling op 
de begane grond (patiobouw) en de inrichting van een fitnessruimte tot stand. Langzaam 
maar zeker hebben wij de afgelopen zeven jaren geprobeerd het gehele schoolgebouw In 
haar originele en oorspronkelijke karakter / bouwstijl te herstellen. Ook deze 
werkzaamheden worden door velen - ook leerlingen - gewaardeerd. 

Voornoemde onderhoudswerkzaamheden (met daarbij een schoon en verzorgd 
schoolgebouw en schoolomgeving) hebben nog steeds een uiterst positief effect op het 
personeel en de leerlingen. Zij voelen en weten zich gewaardeerd en merken dat een mooie 
en opgeruimde school ook een nodige positieve uitwerking heeft op alle Paulus geledingen. 

Het schoonhouden van het schoolgebouw vindt plaats in eigen beheer. Deze medewerkers 
zijn direct betrokken bij school en voelen zich verbonden met het geheel en daarmee ook 
mede verantwoordelijk. We blijven hechten - iedere dag weer - aan een schoon en 
opgeruimd schoolgebouw. 

Tijdens het kalenderjaar 2012 huurden wij gymnastiek accommodatie bij aan het 
Badmintonpad. 

Jaarlijks houden wij - mede op advies van de brandweer - één of twee brand(weer) 
oefeningen. 



Schoolgegevens: 

Percentage geslaagde TL leerlingen: 92% 
Percentage geslaagde H&A " : 95% 

Als ZORGSCHOOL is het natuurlijk een speciale vermelding waard, dat wij opnieuw een hoog 
slagingspercentage van 92-95% hebben weten te behalen. Maar het is op onze school nooit 
een doe op zich geweest zo te willen scoren. Het spreekt vanzelf dat dit resultaat een 
enorme steun in de rug van iedereen is geweest. Het schept vertrouwen in de toekomst en 
geeft ons allen een veilig, sportief, vriendelijken consequent gevoel dat wij op de goede weg 
zijn en een juiste richting hebben gekozen voor onze ZORGLEERLINGEN. 

TOT SLOT: De Paulus Mavo / VMBO: 

/ wil een kleine (h)eerlijke zorgschool zijn en blijven. 

v waar op veilige, sportieve, vriendelijke en consequente wijze met elkaar wordt 
samengewerkt 

V met als één van de doelstellingen om binnen een decennium tot de beste kleine 
zorgscholen in de regio te mogen behoren en dat dan ook te blijven. (Gelet op 
het inspectiecommentaar is ons dat aardig gelukt, maar wij willen deze prestaties 
afmeten aan meerdere criteria, dan momenteel in de praktijk door derden 
gebeurd) 

v voor de korte termijn geldt als devies: betekenisvol willen en kunnen werken, 
waarbij positieve energie ons samenwerken en samen leren vergemakkelijkt. 

v met oog en begrip voor elkaar fs) plussen en minnen 

v waarbij wederzijds respect en vertrouwen ijkpunten zijn op de dagelijkse 
werkvloer met onze leerlingen en met elkaar 

Haarlem, 26 april 2013. 

MJ. Kruijer, directeur 
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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 

Oost ter Hout heeft de stabiele positie in Haarlem en regio vastgehouden. 

Kleinschaligheid, persoonlijke aandacht, rust, structuur en individuele begeleiding blijven de pilaren 
van de school. We zien een groeiende belangstelling ontstaan van ouders uit Bloemendaal, 
Heemstede en Aerdenhout. 

1.2 Leerlingenontwikkeling 

In 2012 is het leerlingaantal van Oost ter Hout gestegen naar 181 leerlingen. Ten opzichte van vorig 
schooljaar is dat een groei van 24 leerlingen. Naast alle mogelijkheden die groei biedt ontstaat al 
meerdere jaren een ruimteprobleem. Het renovatie- en uitbreidingsplan is klaar, maar procedures 
dwingt ons op deze locatie te blijven. 

1.3 Belangrijkste ontwikkeling 

1. Een nieuwe LO- docent heeft het LO-vak nieuw leven in geblazen en heeft de zaal binnen een half 
jaar gemoderniseerd. 

2. De digitale leerweg ProDigi is ingevoerd. 
3. Oost ter Hout behoudt zijn sterke positie in de regio. 
4. Portfolio's worden sinds 2012 digitaal ingevuld en aangevuld. 
5. Cluster 3 leerlingen krijgen hun eigen leerlijn op Oost ter Hout. 
6. Oost ter Hout blijft de grootste praktijkschool van Haarlem. 
7. Oost ter Hout participeert in het ESF-project (Europese subsidie). 
9. Certificering en maatschappelijke stage worden ook in 2012 uitgevoerd. 

10. De laatste hand wordt gelegd aan het renovatieproject Oost ter Hout. 
11. Oost ter Hout is begonnen met groepsstage voor leerlingen die de reguliere stage niet 
aankunnen. We zijn met meerdere partners in voorbereiding om een werkproject te starten. Doel is 
om een werkvoorziening in Haarlem te ontwikkelen, de ' Werkschool'. Deze school begeleidt 
leerlingen die onder toezicht werkzaamheden verrichten. Na deze opleiding volgt een baangarantie. 
12. Oost ter Hout heeft in de regio mede vorm gegeven aan het Pro- Diploma, dat vanaf 2013 intrede 
doet in onze regio. 
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2. Verantwoording beleid 

2.1 Onderwijs 

1. In 2012 heeft Oost ter Hout de acties ondernomen: 
2. De digitale leerweg Prodigi in het rooster opgenomen. 
3. het vak LO (lesprogramma/ materiaal) gemoderniseerd. 
4. Leerlingen van klas 1 in niveaugroepen ingedeeld. 
5. Leerlingzorg uitgebreid: effectievere afstemming inzet Ambulante Begeleiding. Voortdurend 

overleg wat de leerling nodig heeft. 
6. Plannen opgesteld voor Trajectvoorziening 
7. Leerlingen Mode/Textiel, Consumptief en Groen hebben een (landelijk erkend) certificaat 

behaald. 
8. Groepsstage voor 8 leerlingen die onder begeleiding van een medewerker Oost ter Hout 

werkzaamheden uitvoeren. Reguliere externe stages bleken teveel complicaties op te 
leveren. Sindsdien zijn de stages met kleine stappen, maar voortvarend voortgezet. 

9. Methodevernieuwing voor Cluster 3 leerlingen. De huidige methoden bleken te moeilijk voor 
deze leerlingen. 

10. In 2012 is een cluster 3 specialist naar Oost ter Hout gekomen. 
11. Het vak Zorg en Welzijn heeft een vast plek in het rooster gekregen. 

2.2 Kwaliteit 

Voor de groeiende groep cluster 3 leerlingen op Oost ter Hout hebben wij 

• 1 niveaugroep gemaakt. Dat maakt de begeleiding van deze leerlingen die extra aandacht, 
uitleg en zorg nodig hebben effectiever. 

• Aantrekken docent met cluster 3 specialisatie 
• Strakke afspraken met Ambulante Begeleiding en daardoor gerichtere begeleiding van 

leerlingen 

Ook: 

• Oost ter Hout waarborgt de rust, veiligheid, structuur, persoonlijke aandacht en beschaving. 
• Bijna alle leerlingen die zijn opgegaan voor het certificaat zijn geslaagd en hebben hun brevet 

van vermogen. 
• Leerlingen zijn ook in 2012 doorgestroomd naar het VMBO of MBO. 
• Ziekteverzuim is nauwelijks aan de orde geweest, m.u.v. de LO- docent. Zie 'Personeel'. 
• Oost ter Hout staat al jaren goed aangeschreven in de regio. We doen er alles aan dat zo te 

houden. 



2.3 Personeel 
Met het wegvallen van ES en de groei van het leerlingaantal is in 2012 het team verrijkt met 
professionele, jonge docenten die er helemaal voor gaan. En dat geeft een enorme positieve 'boost' 
aan de werksfeer en de zin de onderwijsontwikkeling op Oost ter Hout te ondersteunen, te 
promoten en verder vorm te geven. De sfeer vaart er wel bij. 

2.4 Financiën 

Oost ter Hout is ook in 2012 behoedzaam met het geld omgegaan. Een langdurig zieke docent heeft 
een zware druk gelegd op de exploitatie. Ondanks deze situatie is het ons gelukt 2012 met een 
positief eindsaldo af te sluiten. 

Toelichting baten en lasten: 

Baten 

311001: We zien een klein positief verschil in verwachte baten van personeelskosten en het werkelijk 
toegekende bedrag. Ook de bijdrage kosten materieel, 311002 vielen iets lager uit dan begroot. 

312003: De niet g'merkte subsidies vielen uit in ons voordeel. 

321003/-4: de gemeentelijke bijdragen waren ruim 6K 

352001: Ouderbijdragen: Ik zie geen ouderbijdragen bij dit grootboeknummer staan, terwijl die er 
wel degelijk zijn. 

358001: Opbrengst kantine: er is een duidelijk negatief tussen358001 (opbrengst kantine) en 444003, 
(kantinekosten). Onder de kosten/ uitgaven vallen naast de producten voor de 'verkoop' ook de 
koffie en representatiemiddelen voor de school. 

352004: Bijdrage schoolkamp: Het bedrag dat hier op deze post als overschot staat, is te relateren 
aan de min bij 444044: werkweken. 

358012: overige baten zijn mijns inziens de bedragen die zijn ontvangen voor excursie en 
schoolkamp. Het is mij onbekend waarom de betalingen van ouders voor het schoolkamp niet zijn 
vermeld bij 352004. 

358015: 3,5K hebben we ontvangen voor een leerling afkomstig van een cluster 3 school te Beverwijk 
voor de begeleiding. 

Lasten 

411001: Door het wegvallen van de LO-docent en de extra inval die we hebben moeten inzetten 
kwam het binnen de lijnen blijven van het begrote bedrag onder druk te staan. 

432001: Dotatie: Oost ter Hout blijft een locatie waar jaarlijks een aanzienlijke som geld weggezet 
moet worden om een grotere ingreep later te kunnen opvangen. 
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434001/-2/-3: Gas bleek in 2012 meer zijn verbruikt dan was begroot. In 2013 is daar rekening mee 
gehouden. 

435001: schoonmaak: is weer duurder geworden, ondanks de schamele prestatie en kwaliteit in 
school en gymzaal. Wij beraden ons om hiermee te stoppen. 

435002: Schoonmaakartikelen: kosten vanwege benodigdheden voor handdoekmachines, 
zeepdispensers, containers, papier, toiletpapier, keuken, interne stage. 

437003, tuinonderhoud : het bedrag dat hier staat klopt niet. Het moet veel hoger zijn vanwege de 
uitgaven voor het vak groen en kosten van de werkzaamheden voor het terrein. 

441006: kopieerkosten 
Oost ter Hout heeft 4 nieuwe kopieermachines. Of dit de beloofde verlaging in kosten oplevert, 
vragen wij ons af. Het bedrag van ruim 11K ga ik onderzoeken aangezien dit bedrag bijna twee keer 
zo hoog is als begroot. 

441002: Reis- en verblijfkosten 
441002: Ook 2011 is er veel gereden, gereisd en is er overnacht. Dit is niet terug te zien in de 
exploitatie. Dat is onmogelijk, want we rijden een heel jaar met auto's en een schoolbus. Het 
ontbreken van een reëel bedrag was vorig jaar ook het geval. Ook hebben we een tankpas. Voor mij 
is niet bekend waar deze bedragen vanaf worden gehaald. 

Bij 4.4.2.inventaris app. en leermiddelen is de balans positief. Het geld voor de leermiddelen, net 
zoals de aanschaf van boeken is niet volledig gebruikt. 

4.4.4. Oost ter Hout doet veel aan excursies. Aan de batenkant zijn de betalingen te zien. Het is dit 
jaar voorgekomen dat er aanzienlijk meer kosten werd gemaakt dan was begroot. Dat zal in 2013 
anders zijn. 

Toelichting op de investeringen: 

Veel kosten zijn te zien bij 121301. Dit zijn de kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de 
verbouwing van Oost ter Hout. 

122201: de vaatwasser doorschuifsysteem was een welkome aanwinst. Voorheen wasten de 
leerlingen alles af. Nu zijn grote hoeveelheden borden, glazen, bestek e.d. binnen een minuut 
schoon. 

122006: 

Vink werkbank -ladeindell i € 2.958,46; 
Hoffmann fietsenrek div. i € 2.607,07 
Moolen overgordijnen | €3.615,48 
Scolair zorgkamer j €3.417,04: 
Scolair directiekamer € 12.667,49 
Bosan turnmat-wagen div.€ 14.151,42 
De werkbank is voor het vak metaaltechniek geleverd. 

De uitgave voor de fietsenrekken bleek nodig vanwege het toenemende aantal fietsen door de forse 
leerlinggroei van de afgelopen zes jaren. Het mooie fietsenterrein ziet er vol maar toonbaar uit. 



Gordijnen in de AVO- lokalen konden niet meer getoond worden. De houdbaarheidsdatum van 42 
jaar was verstreken. 

Zorgkamer Scolair: om ruimte te sparen zitten de zorg coördinatoren en stage coördinatoren in een 
(kleine) ruimte waar ook nog leerlingen komen praten. De tafels die er stonden hadden ook een 
leeftijd van 35 jaar. Het was nodig, ook arbo-technisch, om de medewerkers op en aan goed 
materiaal te laten zitten, tegenover elkaar. Niet scheef aan oude ronde tafels. 

Zorgkamer Scolair: een directiekamer moet een visitekaartje zijn en degelijkheid uitstralen. De 
afgelopen 5 jaar heb ik op weggevers gezeten van gemeente-inventaris. Dat was genoeg. 

Bosan: De nieuwe LO- docent heeft de gyminventaris bijna geheel vernieuwd. Dit is niet het einde. 
Volgend jaar zal er weer een reservering gedaan worden voor LO. 

122011 
Dell laptop 24x € 15.506,38 
Dell bv PowerConnect 5524 € 1.090,21 
Wilroff radi acces point €2.153,80 
Wilroff Acces point div €4.307,60 

Door verouderen van het computerpark en de vereisten voor de digitale leerweg (ProDigi) is er veel 
hardware aangeschaft met bijbehorend draadloos netwerk. 

124001 
PonDealer 36-XR-TN Volksw€ 13.945,00 

We zijn trots op onze nieuwe bus. De oude was niet meer veilig en zou ook dit jaar weer veel 
reparatiekosten met zich meebrengen. 

Overzicht investeringen 
Omschrijving Bedrag 

Begrote investeringen 

122001 37-School voor Praktische Vorming 
Oost ter Hout 

Klooftnachine (Groen) 
Koffiezetapparaat 

€ 2.000,00 
S € 4 . 0 0 0 , 0 0 

€ 6.000,00 

122006 37-School voor Praktische Vorming 
Oost ter Houf. 

Gym-inventaris (trampolines+matten) € 8.000,00 
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Kasten/Tafel/Stoelen directiekamer 
meubilair (tafels/stoelen) 
Vaatwasser doorschuifsysteem Consumptief 
Werkbank (met laden) Mechanische Techniek 
Werktafels Beeldende Vorming 

€ 10.000,00: 

€ 15.000,00 
€ 12.000,00 

€ 3.000,00 
€4.000,00 

€i 
52.000,00 

122011 37-School voor Praktische Vorming 
Oost ter Houi 

Laptops plus bljgehorende laptopkar € 20.000,00 
Nieuw (snel) Draadloos Netwerk € 25.000,00 

€ 
j 45.000,00 

124001 37-School voor Praktische Vorming 
Oost ter Hout 

Nieuwe schoolbus € 45.000,00 

€ 
] 45.000,00 

1148.000,00 

Werkelijke investeringen 

121301 
Gauberg proj20120705 reno € 3.272,50 
Wichers advies 5e term € 5.950,00 
KoningEllis KE02 aug €2.108,58 
BBN proj7625 wk31-35 €3.913,91 
Kon.Ellis proj.KE02 sept € 2.328,23 
BBN wk36-39 projec7625 € 5.902,73 
Boshuiz def bestek 2eterm € 526,35 
Kon.EII proj KE02 okt €1.474,02 
BBN proj 7625 wk40-44 € 5.657,77 
Koning proj KE02 nov. €1.697,35 
BBN wk45-48 proje7625 €2.622,19 
Boshuizen wzh bestek aanp € 726,00 
Boshuizen 2eterm STABU UP € 363,00 
BBN proj7625 wk49-52 € 4.730,01| 
Boshuizen 2e term bestek €1.234,20 
Koning proj KE02 dec € 6.030,07 
BBN wk15m5 Honor.verschot € 11.240,03 
Boshuizen 15% aanp.bestek €217,80 
BBNwkl-5 proj 7625 €11.053,79 
BBN wk15m5 Honor.verschot €-11.240,03 
BBN wzhwk06-09 Honor-vs €6.200,14 
Oesterbaai proj 7625 verb 
KonEllis proj KE09 jan-fe 

€1.066,62 
€10.407,45 

Ucility proj leider maart € 374,58 
BBN wk10-13 honorarium € 2.257,26 



80.114,55 

1122001 
Hakvoort vaatwasser €8.925,00 

€ 8.925,00 

122006 
Vink werkbank -ladeindeli 
Hoffmann fietsenrek div. 
Moolen overgordijnen 
Scolair zorgkamer 
Scolair directiekamer 
Bosan turnmat-wagen div. 

€ 2.958,46 
€ 2.607,07 
€3.615,48; 

Dell laptop 24x 
Dell bv PowerConnect 5524 
Wilroff radi acces point 
Wilroff Acces point div 

€3.417,04 
€12.667,49 
€ 14.151,42 

€ 15.506,38 
€ 1.090,21 
€2.153,80 
€ 4.307,60 

124001 
PonDealer 36-XR-TN Volksw 

23.057,99 

€13.945,00 

€ 
13.945,00 

165.459,50 

Gymzaal: Na 30 jaar zijn de touwen en de verbindingen met de rails vernieuwd. Daarnaast zijn alle 
afgekeurde toestellen vervangen. Deze gymmodernisering zullen we volgend schooljaar vervolgen. 

Toelichting op onderstaande gegevens 

Oost ter Hout heeft een bestemmingsreserve opgebouwd. Over het algemeen zijn we over geen 
enkele financiële grens heen gegaan. Dat was ook niet nodig. De uitgaven die iets groter dan 
voorzien waren, leverden geen gevaar op of zijn besproken met het Control of College van Bestuur. 

Prognose: 

leder jaar constateren we dat praktijkonderwijs een grillig beeld geeft als het gaat om leerlingaantal. 
Het is vaker gebeurd dat in de zomervakantie alsnog 7 of 8 leerlingen vertrokken. 
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Zomer 2012 zijn we begonnen met 181 leerlingen. Op dit moment van schrijven verwachten wij voor 
zomer 2013 een grote uitstroom (werk, VMBO, MBO). Dit in combinatie met een redelijke 
aanmelding (door regio-restrictiebeleid), zal het totaal aantal leerlingen hopelijk op hetzelfde niveau 
blijven als we nu hebben. 

Van groot belang is meer ruimte. 

3. Toelichting op de exploitatie 

Realisatie 2012 voor correctie 73.519 

Leerlingcorrectie 69.195 

Bestemmingsreserve boeken 17.713 

Jaarcijfers na correctie 125.000 

Verdeling resultaat 

Gratis schoolboeken 17.713 

ESF 9.115 

Ouderraad 

Dunamare -47.937 

Bes.res. School 73.950 

De bestemmingsreserve van Oost ter Hout bedraagt + € 73.950 voor 2012. 

4. Toelichting op de investeringen 

Investeringen 2012 
Apparatuur 7 jaar 
ICT en automatisering 4 jaar 
inventaris 
Eindtotaal 

Bedrag 
8.925 

21.001 
10.715 
40.640 

Zie de uitgebreide beschrijving hierboven, na 4.4.4. 



5. Bijlage exploitatie uitdraai 

T 3-Baten 
• 3.1 - Rijksbijdragen OCenW 

Totaal 3.1 - Rijksbijdragen OCenW 

^ 3.2 • Overige overheidsbijdragen 
Totaal 3.2 - Overige overheidsbijdragen 

* 3.5 - Overige baten 

Totaal 3.5 - Overige baten 

Totaal 3 - Baten 
T 4-Lasten 

^ 4.1 - Personele lasten 
Totaal 4.1 - Personele lasten 

^ A2 - Afschrijvingen 
Totaal 4.2 - Afschrijvingen 

^ 4.3 - Huisvestingslasten 
Totaal 4.3 - Huisvestingslasten 

^ 4.4 - Overige instellingslasten 

Totaal 4.4 - Overige instellingslasten 

Totaal 4 - Lasten 

Totaal 

Frits Roemers 
Directeur Oost ter Hout 
Haarlem, mei 2013 

cijfers 1 t/m 12 
2012 
1-12 

begroting 11/12 
2011- 8 
2012- 7 

begroting 12/13 
2012- 8 
2013- 7 

2.073.110 1.S1S.743 2.253.S23 

s.ose 2.000 2.000 

100.533 10.000 If.SOO 

2.179.698 1.930.7« 2.267.323 

1.531AS2 1.349.137 1.618.02* 

39.633 « 7 1 0 58.98* 

1S1M2 185.426 161.812 

352.SS6 318.335 343.240 

2.106.180 1.893.208 2.182.060 

7J.619 32.53S 85.263 
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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 
De Prof.dr.Gunningschool (brinnummer 18EC) bestaat uit de locaties SO - VSO - Vestiging Gunning 
op de Daaf Geluk en de Rebound Haarlem. De locatie Rebound heeft de organisatie intern aangepast 
en een teamleider aangesteld gecombineerd met de functie van begeleider en daardoor meerdere 
dagen op de locatie aanwezig. Er is binnen het team meer rust ontstaan waardoor er een 
kwaliteitsslag gemaakt is. Belangrijk onderdeel hiervan is scholing. De tijdelijke huisvesting van de 
Rebound blijft een punt van aandacht en geen visite kaartje voor de voorziening. De locatie SO blijft 
een stabiel leerlingaantal houden. De huisvesting is qua lokalen goed op orde. Punt van aandacht 
blijft de sportzaal die fysiek te ver van de school ligt. In samenwerking met SRO, de gemeente en 
stichting Spaamesant worden gesprekken gevoerd om tot een passende oplossing te komen. Door 
het hoge leerlingaantal is de huisvesting voor OOP-ers beperkt. De bekostiging van de school is niet 
toereikend om de aanbouw, die dit probleem verhelpt, te financieren. Dit blijft een punt van 
aandacht. De locaties VSO heeft verdere stappen gemaakt naar een nieuwe huisvesting op de 
Planetenlaan 13. De aannemer heeft het plan voor de verbouw gereed. De verhuizing is gepland in 
juli 2013. Het jaar kenmerkt zich voor de SO en de VSO door de gevolgen van Passend Onderwijs. De 
kaders van het Samenwerkingsverband worden steeds meer duidelijk en scherper. Het opstellen van 
de diepte profielen is hier een onderdeel van. Binnen WSNS (samenwerkingsverband SO) wordt een 
experiment aanvraag ingediend om Passend Onderwijs een jaar eerder, augustus 2013, in te laten 
gaan. Dit geeft mooie uitdagingen om Passend Onderwijs vorm te geven. 

De Vestiging Gunning op de Daaf Geluk heeft in haar visie hoog in het vaandel staan: maatwerk, 
warmte(leerlingen vertrouwen geven dat ze iets kunnen, fouten maken mag), veiligheid en ze 
toerusten voor de toekomst. De Vestiging heeft leerlingen die allemaal een autistisch spectrum 
stoornis hebben. Deze is intrinsiek van aard. Maatwerk is van groot belang. Dat betekent dat de 
medewerkers de ontwikkelingen van een leerling goed moeten analyseren om vervolgens daarop te 
kunnen aanhaken. 

Wij hebben heel lang een 5- jarige opleiding gehad; een driejarige onderbouw en daarna een 
tweejarige bovenbouw. We zijn gestart met de afbouw hiervan. Het schooljaar 2012-2013 is het 
laatste jaar dat er een 3 -jarige onderbouw zal zijn. 

De afgelopen jaren was de verhouding personele versus materiele inzet uit balans. We gaven teveel 
aan personeel uit. In 2011 zijn we gestart met het gezonder maken van deze verhouding. Dat was per 
schooljaar 2012-2013 ongeveer 87 % personeel versus 13 % materieel. 

In de zomer van 2012 is de nieuwbouw opgeleverd. Daarna is de renovatie gestart van het oude 
gebouw. Deze is in de krokus van 2013 opgeleverd. 

1.2 Leerlingenontwikkeling 
De tendens van daling in leerling aantal op de Rebound als gevolg van het starten van de 
trajectgroepen op verschillende Haarlemse scholen is toegenomen. De verwachting is dat dit aantal 
in de laatste maanden van het schooljaar 2012-2013 weer zal toenemen. De specifieke leerling die 
meer ondersteuning en observatie nodig heeft blijft lastig binnen een reguliere setting te plaatsen. 
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De problematiek van de leerlingen op de Rebound is daardoor zwaarder geworden dat meer 
expertise van de medewerkers vraagt. De verzwaring van de populatie binnen het SO en VSO blijft 
toenemen. De verwachting is dat dit zich in 2013 zal consolideren. De instroom van leerling 
gedurende het schooljaar is op de VSO sterker aanwezig dan op het SO. Op het SO is gedurende het 
schooljaar slechts ruimte voor leerlingen die aangemeld door het REC als crisisplaatsing benoemd 
worden. Op de VSO zijn in totaal 38 leerlingen geslaagd voor een VMBO-certificaat en/of geheel 
diploma en 50 leerlingen opgegaan voor een of meerder ivio -examens. Het MBO blijft met 26 
leerlingen voor het VSO de belangrijkste uitstroomrichting. 8 Leerlingen stromen door naar regulier 
onderwijs. Voor het SO stroomde 1/3 van de leerlingen uit naar regulier onderwijs. 

Voor de vestiging Gunning op de Daaf Geluk is er een stijging in leerlingaantal te zien. Van 148 
leerlingen in schooljaar 2011-2012 naar 155 leerlingen in schooljaar 2012-2013 naar een te 
verwachten leerling aantal van 181 voor schooljaar 2013-2014. 

De vestiging Gunning op de Daaf Geluk is actief de markt op gegaan om aan een ieder duidelijk te 
maken welke ondersteuning we kunnen bieden aan leerlingen. 

1.3 Belangrijkste ontwikkeling 
Binnen de VSO was de belangrijkste ontwikkeling de scholing in effectief lesgeven aan de hand van 
Marzano. Het herkennen en kunnen toepassen van verschillende leerstijlen zorgt ervoor dat 
leerlingen nog beter ondersteund worden. Het Individueel Ontwikkeling Plan is breed in de school 
doorgevoerd. De ouders en leerlingen zijn volledig betrokken bij dit proces. Binnen de SO is ingezet 
op een vervolg scholing van de sociaal-emotionele methode "Kanjer training". De locatie Rebound 
heeft na een onrustige periode de ruimte gehad om vanuit rust in te zetten op intervisie en het 
uitwerken van plannen voor de toekomstige Plus Voorziening die met ingang van Passend Onderwijs 
de Rebound zal vervangen. 

De belangrijkste ontwikkelingen voor de vestiging op de Daaf Geluk in het jaar 2012 waren: de 
afbouw van een 3 -jarige onderbouw, het starten met een nieuwe twee jarige onderbouw ( 
leerlijnen zaakvakken en zorg), professionalisering van de medewerkers, opbrengst gericht werken, 
de oplevering van de nieuwbouw, een nieuwe management structuur, op financieel gebied: het 
bevorderen van een gezondere verhouding, personeel versus materieel, smart denken en smart 
formuleren 

Wij zijn ontzettend blij met de nieuwbouw en de renovatie. Het nieuwe gebouw voldoet aan alle 
eisen van het huidige onderwijs. We hebben twee prachtige gymzalen, goed geoutilleerde 
administratie, scheikunde, biologie, drama en muziek lokalen. Mede dankzij de gemeente heeft dit 
tot stand kunnen komen. Op 4 april 2013 hebben we de school feestelijk geopend in aanwezigheid 
van de wethouder onderwijs te Haarlem, de heer J. Nieuwenburg. 

1.4 Inspectierapporten en opbrengstenkaart 
Voor de Rebound en de SO is het afgelopen jaar geen ontwikkeling geweest in verband met 
inspectierapporten en opbrengstkaarten. Alle adviezen worden reeds uitgevoerd en verbeterd. In 
alle klassen is een rekenobservatie uitgevoerd. De adviezen naar aanleiding van het laatste periodiek 
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kwaliteitsonderzoek bij de VSO in november 2012 zijn opgevolgd. De inspectie heeft de VSO 
wederom een "basis arrangement" toebedeeld. Van de 40 leerlingen die zijn opgegaan voor het 
examen/deelcertificaten vmbo-t zijn slechts 2 leerling gezakt. In totaal zijn 79 deelcertificaten 
behaald, 3 herexamens en 6 volledige diploma's. Op de VSO zijn er 195 IVIO examens afgenomen 
waarvan 62 % is geslaagd. Dit is een beduidend hoger percentage dan in 2011. Ruim 30 % eindgroep 
leerlingen van de SO hebben een plek binnen het regulier VO gevonden. Door de verzwaarde 
psychiatrische problematiek van de leerlingen is dit percentage lager dan in 2011. 

2. Verantwoording beleid 

2.1 Onderwijs 

Het onderwijs op de Rebound-Haarlem wordt individueel gegeven daar het doel van de Rebound, het 
terugkeren naar de school van herkomst, is. De leerlingen werken met planners en methodes van de 
school van herkomst. Het niveau varieert van PRO-onderwijs tot en met Gymnasium. De taak van 
het team ligt voornamelijk in de begeleiding en observatie van de leerlingen ten einde na een 
periode van 16 weken een passend advies te geven voor een succesvol vervolg. Er is in 
samenwerking met het Samenwerkings Verband-ZK een start gemaakt om de kaders voor de Plus 
Voorziening in 2014 te operationaliseren. 

Na de evaluatie van het didactisch leerlingvolgsysteem binnen de VSO is het systeem verder 
uitgerold. De afdeling VMBO-t is gegroeid naar 4 klassen. De ivio examens is een vast onderdeel 
binnen de stageklassen waarvoor een zeer groot deel van de leerlingen zich opgeven. Er is stevig 
ingezet op het dyslexie probleem bij leerlingen. Hiervoor zijn extra laptops en software aangeschaft. 
Er is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een AKA-sport opleiding in samenwerking met 
de gemeente en het Nova college. Het rapport is ter goedkeuring naar de onderwijs inspectie 
gestuurd. Op de locatie SO is het lees- en rekenonderwijs geoptimaliseerd en zijn de leerkrachten 
geschoold in een sociaal emotionele methode (Kanjer training) die in alle klassen wordt gegeven. 

Binnen de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk is er een ontwikkeling ingezet in de onderbouw die 
moet leiden tot meer samenwerking en zelfstandigheid van onze leerlingen. Door de 2- jarige 
onderbouw moet er effectiever gewerkt worden, op didactisch en zorg gebied. Er is een 
jaarprogramma gemaakt en deze is per 1-08-11 gestart. In 2012 heeft dit een vervolg gekregen. De 
inhoud van de zorglessen is opnieuw bekeken en aangepast. De lessentabel heeft een verandering 
ondergaan. De PTA's in de bovenbouw zijn bekeken en daar waar nodig aangepast. Er is wederom 
mee gedaan aan de pilot digitale examens. De digitalisering van de lessen is verder ontwikkeld. In 
2012 is HAVO 4 gestart voor kinderen met een autisme spectrum stoornis. 

2.2 Kwaliteit 
De kwaliteit van de Rebound wordt gewaarborgd door het aanbieden van extra scholingsdagen en 
interne cursussen. Een belangrijk onderdeel hierbij is de opbouw van expertise over psychiatrische 
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beperkingen en het leren geven en ontvangen van professionele feedback. Binnen een kleine setting 
is dit laatste item een essentieel onderdeel. De afdeling VSO heeft naast trainingen om kwaliteit te 
onderhouden ingezet op scholing in het effectief lesgeven aan de hand van Marzano en een training 
op het gebied van gebruik digibord. De afdeling SO blijft haar kwaliteit onderhouden door middel van 
verschillende trainingen waaronder rekendidactiek, dyscalculie, het optimaliseren van leesonderwijs 
en Kanjertraining. Dit vergt een jaarlijkse update en aanscherping. 

Op de vestiging Gunning op de Daaf Geluk zijn er in 2012 13 kandidaten voor het eindexamen 
opgegaan. Zij hebben examen gedaan als extraneus op de Daaf Gelukschool. De gemiddelde cijfers 
van het centraal schriftelijk examen liggen hoger dan het landelijk gemiddelde. 

In de bovenbouw zijn geen leerlingen blijven zitten. In de onderbouw kan dit pas gemeten worden 
vanaf schooljaar 13-14. 

De kwaliteit van de zorg is wederom goed te noemen. Wij concluderen dit nav enquêtes die 
gehouden zijn onder ouders. Verder krijgen wij veel reacties van ouders van examenleerlingen hoe 
tevreden ze waren over de school. 

Op het gebied van de taal en reken prestaties zijn er ontwikkelingen ingezet zoals een extra pakket 
voor het rekenonderwijs. De remedial teacher is de coördinator hiervan. Vooruit lopend op de 
landelijke eisen ten aanzien van reken en taaiexamens hebben wij in 2010, 2011, 2012 en 2013 
meegedaan aan een landelijke reken toets van het CITO. 

De rapportcijfers zijn gebaseerd op methode gebonden toetsen. De overgangsnormeringen zijn 
gedefinieerd. 

2.3 Personeel 
Binnen de locatie Rebound heeft het jaar zich gekenmerkt door een laag ziekteverzuim onder de 
medewerkers. Teaminterventie en coaching heeft er voor gezorgd dat er meer balans in het team is 
ontstaan. Een andere managementstructuur heeft gezorgd voor meer rust. Het team van de VSO en 
SO is in 2012 stabiel gebleven. 

De Vestiging Gunning op de Daaf Geluk vindt het van belang dat de medewerkers goed kunnen 
omgaan met verschillen. Denk onder andere aan verschillen in leerstijlen en werkvormen. Opbrengst 
gericht werken is een belangrijk gegeven in de school. Hier wordt op gestuurd. 

Wij stimuleren de medewerkers om zichzelf te blijven professionaliseren. 

Gezien het terugbrengen van personele lasten om de verhouding materieel en personeel meer in 
balans te krijgen vinden wij het ook van belang dat de pedagogische hulpverleners breder inzetbaar 
worden. Scholing is daarbij van belang. Voor schooljaar 2012-2013 is ingezet op een brede scholing 
onder de medewerkers. Dit varieert van PHV-ers die zich scholen tot leraar ondersteuner, opleiding 
tot TOA medewerker, assessments teamleiders en zorg coördinatoren, mentor trainingen tot een 
studiedag omgaan met verschillen. 

Op de vestiging Gunning op de Daaf Geluk is weinig verloop onder het personeel. 
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2.4 Financiën 
Binnen de begroting 18EC zijn vier deelbegrotingen opgesteld, nl. de rebound-Haarlem, de 
Gunningschool-SO, de Gunningschool- VSO en de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk. Deze 
verantwoording is echter op totaalniveau (18EC) opgesteld . 

De boeking van de ontvangen bekostiging vanuit het ministerie heeft een ander betaalritme dan op 
schoolniveau waar met 1/12 deel per maand wordt gerekend. Hierdoor ontstaat er een discrepantie 
van 114K waar de exploitatiecijfers een hoger bedrag tonen. Er wordt door de afdeling control 
toegewerkt om de exploitatiecijfers gelijk te laten lopen met het schoolniveau. 

Het leerlingaantal van de VSO en de SO blijft tot 1 oktober, wanneer de telling vast staat voor de 
bekostiging van het jaar fluctueren. Derhalve blijft het een inschatting van het leerlingaantal voor het 
opstellen van de begroting in april/mei. Door de hoogte van de bekostiging per leerling kan het 
verschil in leerlingaantal gevolgen hebben voor de exploitatie. Dit gepaard gaande met een t-1 
bekostiging maakt het opstellen van een begroting waarin een groei van leerlingaantallen plaatsvindt 
ingewikkeld. Wanneer er een stabiel leerling aantal is zal dit minder grote gevolgen voor de 
begroting/exploitatie hebben. 

De VSO heeft voor de inkomsten vanuit de kassier functie in de begroting niet het juiste bedrag 
opgenomen. De bekostiging voor de leerlingen die ambulant begeleid worden, wordt na het 
vaststellen van de begroting door het ministerie vrij gegeven. Het bedrag dat via de bekostiging van 
het ministerie binnenkomt voor de leerlingen die ambulant begeleid worden door het REC4.5 wordt 
1:1 doorgestort naar het REC4.5 en heeft verder geen gevolgen voor de exploitatie van de Prof.dr. 
Gunningschool-SO/VSO , de vestiging Gunning op de Daaf Geluk en de Rebound-ZK. 

De afdeling VSO heeft haar doelstelling van het aantal leerlingen voor schooljaar 2011-2012 naar 
beneden moeten bijstellen waardoor er minder baten zijn binnengekomen. De stroom leerlingen in 
het "Op de Rails" project is echter toegenomen en heft het negatieve verschil bij de reguliere 
leerlingen op. 

Het betaalritme vanuit het CFI, die verwerkt is in de exploitatie, correspondeert niet met de 5/12 en 
7/12 verhouding per schooljaar die in de begroting is opgenomen. Hierdoor is er in 2011 een negatief 
verschil ontstaan van € 114.737,-

De vestiging Gunning op de Daaf Geluk leerling inkomsten zijn in 2012 niet volledig via interne 
verrekening geboekt maar een deel direct ten gunste van de school. Hierdoor zijn voor een deel de 
inkomsten verschoven van overdrachtsgelden leerlingen naar personele en materiele inkomsten. 

Aan de lastenkant van de vestiging Gunning op de Daaf Geluk is de dotatie groot onderhoud 
verhoogd i.v.m. oplevering renovatie. Bij overige instellingslasten zien we extra kosten in verband 
met de renovatie. Vanwege nieuw beleid zijn de kopieerkosten lager uitgevallen. De uitgaven voor 
gas licht en water vallen tegen. Het gebouw aan de Martinus Nijhofflaan had hoge energielasten. We 
verwachten in de nieuwbouw en renovatie besparingen te kunnen realiseren. De aankoop van 
boeken was hoger dan begroot. Wij schaffen voor alle leerlingen werkboeken aan. Veel van onze 
leerlingen hebben een mindere fijne motoriek en hebben verwerkingsproblemen. Daarom werken 
we weinig met schriften. De bedragen voor werkboeken zijn erg hoog . 
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3. Toelichting op de exploitatie 

Investeringen 2012 Bedrag SO-VSO-Rebound Bedrag Vestiging Gunning op de DG 

Realisatie 2012 voor correctie € 258 .085 - € 0 -

Leerling correctie -/- € 38.355,- € 0 , -

Jaarcijfers na correctie € 219.730,- € 0 , -

Grootboekrekeningnummer 3.1 laat en discrepantie zien in begroting en exploitatie. De 
bekostigingscijfers van de kassier school functie die wij hebben voor leerlingen die ambulant begeleid 
worden door het REC4.5 zijn pas na het opstellen van de begroting bekend. Dit veroorzaakt het 
grote verschil. Deze gelden gaan 1:1 naar het REC4.5 en hebben geen invloed op de exploitatie van 
de Prof. dr. Gunningschool-SO-VSO-Vestiging Gunning op de Daaf Geluk en de Rebound-ZK. Het deel 
van de te ontvangen bekostiging voor de Rebound vanuit het SWV-ZK is bijgeschreven op 
grootboekrekeningnummer 3.5. 

Bij Grootboekrekening 3.2 is de exploitatie van de declaraties van het vervangingsfonds negatief 
bijgeschreven bij 4.1. en een deel van de subsidie van de gemeente inzake de Rebound is 
bijgeschreven op grootboekrekening 3.5. 

Bij grootboekrekeningnummer 3.4 zijn de werkzaamheden voor de kassier functie voor het REC4.5 
van de exploitatie bijgeschreven op 3.5 en de extra uitgaven voor het leerlingvolgsysteem voor het 
REC4.5 bij 4.4. 

Bij grootboekrekeningnummer 3.5 is de bekostiging van het SWV-ZK voor de Rebound bijgeschreven 
die in de begroting onder grootboekrekeningnummer 3.1 en 3.2 staat. 

De personele lasten bij 4.1 zijn iets lager uitgevallen dan begroot. De exploitatierekening van 
grootboekrekening nummer 4.2 en 4.3 is conform de begroting. Bij grootboekrekeningnummer 4.4 is 
het VSO en SO geconfronteerd met verschillende leerlingen waarvoor een extern traject is opgestart 
en er bij het maken van de begroting geen rekening mee is gehouden. 

4. Toelichting op de investeringen 

Investeringen 2012 Bedrag SO-VSO-Rebound Bedrag Vestiging Gunning op de DG 

Apparatuur 3.564 25.397 

Inventaris 7.696 30.977 

ICT 16.393 17.010 

Verbouwing Planetenlaan 78.361 
Transport 1.200 
Huisvesting 5.427 

Totaal 107.214 78.811 
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Bij de apparatuur heeft de SO een schoolboard aangeschaft. Binnen de inventaris heeft de SO en de 
VSO extra meubilair aangeschaft. Bij de ICT zijn op de SO verschillende computers vervangen en op 
de VSO zijn er laptops voor de docenten aangeschaft in combinatie met de digiborden. De 
verbouwing van de Planetenlaan vult het totale bedrag. Ongelukken met de twee auto's bestemd 
voor de stage begeleiders dwongen de VSO te investeren in nieuwe auto's die niet begroot waren. 
Door de teruggave van de verzekeringsgelden is het bedrag gering gebleven. 

De Vestiging Gunning op de Daaf geluk heeft geïnvesteerd in: iet bekabeling voor de nieuwbouw, 
laptop karren inclusief laptops, digiborden, beamer in de hal en scherm, digitale telefonie, inrichting 
nieuwe sportzalen, inrichting technieklokaal, inrichting sanitair, inrichting drama-lokaal en extra 
meubilair. 

SBT 4$ Si £ 5^ j is. t if-; St? y j ^ sprr .̂ s 8-10 



5. Bijlage exploitatie 
DDIS - Exploitatieoverzicht: Kolomset: jaarrekening 2012 - 18EC 

cijfers 1 t/m 12 
2012 

begroting 11/12 
2011-8 

begroting 12/13 
2012-S 

1-12 2012-7 2013-7 

3 Baten 
3.1 Rijksbijdragen OCenW 

3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW 
Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW 

3.1.2 Overige subsidies OCenW 

3.366.335 4.497.913 3.084.918 

Totaal Overige subsidies OCenW 5.403.323 4.846.126 393.519 

Totaal Rijksbijdragen OCenW 8.769.657 9.344.039 3.478.437 

3.2 Overige overheidsbijdragen 
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 

Totaal Gemeentelijke bijdragen 
3.2.2 Overige overheidsbijdragen 

15.967 6.978 68.200 

Totaal Overige overheidsbijdragen 0 98.500 197.638 

Totaal Overige overheidsbijdragen 15.967 105.478 265.838 

3.3 Baten werk i.o.v. derden 
3.3.0 Examengelden 

Totaal Examengelden 0 4.000 4.000 

Totaal Baten werk i.o.v. derden 0 4.000 4.000 

3.4 Baten werk i.o.v. derden 
3.4.1 Contractactiviteiten 

Totaal Contractactiviteiten 0 22.570 32.595 

Totaal Baten werk i.o.v. derden 0 22.570 32.595 

3.5 Overige baten 
3.5.2 Ouderbijdragen 

Totaal Ouderbijdragen 
3.5.4 Verhuur onroerende zaken 

6.527 7.210 7.315 

Totaal Verhuur onroerende zaken 1.980 

3.5.5 Detachering personeel 
Totaal Detachering personeel 

3.5.8 Overige baten 

27.275 48.000 20.352 

Totaal Overige baten 701.732 367.019 340.036 

Totaal Overige baten 737.514 422.229 367.703 

Totaal Baten 9.523.138 9.898.316 4.148.573 

4 Lasten 
4.1 Personele lasten 

4.1.1 Lonen en salarissen 
Totaal Lonen en salarissen 2.016.389 2.812.461 2.855.572 

4.1.2 Sociale lasten 
Totaal Sociale lasten 794.608 29.750 

4.1.3 Overige personele lasten 
Totaal Overige personele lasten 79.954 58.267 89.753 

Totaal Personele lasten 2.890.951 2.900.478 2.945.325 

4.2 Afschrijvingen 
4.2.2 Afschrijving gebouwen 

Totaal Afschrijving gebouwen 
4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur 

23.643 6.454 23.643 

Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur 32.504 30.992 38.106 

4.2.4 Overige materiele vaste activa 
Totaal Overige materiele vaste activa 1.871 1.714 1.714 

Totaal Afschrijvingen 58.019 39.159 63.463 

9-10 



4.3 Huisvestingslasten 
4.3.1 Huur 

Totaal Huur 
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening 

0 4.200 2.500 

Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening 
4.3.3 Klein onderhouden exploitatie 

110.683 109.125 112.866 

Totaal Klein onderhoud en exploitatie 
4.3.4 Energie en water 

9.993 10.300 16.150 

Totaal Energie en water 
4.3.5 Schoonmaakkosten 

39.740 64.443 48.966 

Totaal Schoonmaakkosten 
4.3.6 Heffingen 

46.506 44.220 35.475 

Totaal Heffingen 
4.3.7 Overige huisvestingslasten 

16.724 3.463 4.113 

Totaal Overige huisvestingslasten 14.558 8.550 9.850 

4.4 
Totaal Huisvestingslasten 
Overige instellingslasten 

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 

238.204 244.301 229.920 

Totaal Administratie- en beheerslasten 
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 

235.243 229.666 280.691 

Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen 
4.4.4 Overige instellingslasten 

84.277 84.380 94.840 

Totaal Overige instellingslasten 5.758.359 6.452.032 377.869 

Totaal Overige instellingslasten 6.077.879 6.766.077 753.400 

Totaal Lasten 9.265.053 9.950.016 3.992.108 

Saldo 258.085 -51.700 156.465 
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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 
Het resultaat van kalenderjaar 2012 kent een negatief saldo van 360.000 euro. Ondanks goede 
resultaten die hebben geleid tot groene kaarten voor alle afdelingen van het Schoter en een 
hernieuwde profilering lukt het nog niet om genoeg nieuwe leerlingen aan te trekken. Dit is de 
belangrijkste oorzaak van de financiële krapte. 

In schooljaar 2011-2012 is het openen en sluiten van het gebouw aan de Planetenlaan t.b.v. de 
examenleerlingen havo en vwo van het Teyler een belangrijke opdracht geweest. Daarnaast bleek bij 
aanvang van het schooljaar 2012-2013 dat een deel van het boventallig personeel niet herplaatst kon 
worden binnen Dunamare. 

Deze twee zaken leiden onherroepelijk tot een tekort. Het is het streven om op de korte termijn dit 
tekort op te heffen en op het moment van dit schrijven wordt er hard gewerkt aan drastische 
financiële verbeteringen voor het schooljaar 2013-2014. 

1.2 Leerlingenontwikkeling 
Het is zorgelijk dat ook in 2012 het leerlingenaantal daalt. Dit heeft grotendeels te maken met een 
imagoprobleem. Op alle fronten is en wordt hard gewerkt om dit beeld te verbeteren en de school 
een aantrekkelijke keuze te maken. Dit gebeurt door voortdurend te werken aan de 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs, keuzes te maken over de gebieden waarin het Schoter zich 
wil onderscheiden van andere scholen, het opknappen van de schoolentree, de aula/pauzeruimte en 
veel aandacht voor de werving. Al is dit helaas nog niet zichtbaar in het aantal aanmeldingen, er 
wordt inmiddels weer veel positiever over het Schoter gesproken. De school is nu vaak de tweede 
keuze van leerlingen en het streven is uiteraard om die eerste plek op de lijst van voorkeur te 
veroveren. Het aantal aanmeldingen is op dit moment gelukkig weer aan het toenemen, een goede 
ontwikkeling voor het Schoter. 

1.3 Belangrijkste ontwikkeling 
In schooljaar 2011-2012 en 2012-2013 is er veel aandacht besteed aan de profilering en positionering 
van het Schoter. Er is onderzoek gedaan onder het personeel en onder alle stake-holders om het 
beeld van de school zo goed als mogelijk in kaart te brengen en hierop in te spelen. 

Het wervingsmateriaal is vernieuwd, evenals het uiterlijk van het gebouw. 

De schoolleiding heeft de hele werving opnieuw tegen het licht gehouden en laten houden en dit 
heeft geleid tot aanpassingen die het beeld van het Schoter nu al ten goede doen komen. Het beeld 
van onze school dat wij nu ontvangen van buitenstaanders is duidelijk aan het verbeteren. 

Het opnemen van de leerlingen van het Teyler in met name de examenklassen havo en heeft niet de 
verachte examenresultaten opgeleverd. 



2. Verantwoording beleid 

2.1 Onderwijs 
Ook in 2012 is hard gewerkt aan het verbeteren van het onderwijs en is een onderwijscoördinator 
aangesteld om dit proces te bevorderen. Daarnaast besteedt de school extra aandacht aan de 
Bètavakken, Sport en Internationalisering. Voorbeelden hiervan zijn deelname aan pilotprojecten 
voor vernieuwde Biologie, Scheikunde en Wiskunde, de sportklas en het certificaat Sportactieve 
school, invoering van versterkt Engels bij alle niveaus en de toekenning van een Comenius subsidie 
van het Europees Platform voor uitwisselingsprojecten met scholen in Duitsland, Spanje, Italië, 
Portugal en Duitsland. 

In september 2012 is begonnen met extra rekenonderwijs ter voorbereiding van de pilot landelijke 
rekentoetsen. 

De schoolleiding heeft in schooljaar 2011-2012 deelgenomen aan het High Performance Programma 
van CBE. Dit heeft geleid tot veel onderzoek binnen de eigen schoolleiding en binnen de gehele 
school. Het resultaat hiervan is gebruikt als input voor een nieuw schoolplan en voor de daarvan 
afgeleide teamplannen. 

2.2 Kwaliteit 
De kwaliteit van het onderwijs heeft voortdurend de aandacht. In 2012 is onder andere veel 
aandacht besteed aan de kwaliteit van de schoolexamens en ondersteuning rekenen en taal. In het 
schooljaar 2012-2013 is gestart met het voor elk vak periodiek afnemen van een zogenaamde RTTI 
toets. Deze toetsen zijn hulpmiddelen om bij bepaalde type vragen/opdrachten te bepalen op welk 
leerniveau(s) scoren en stellen de docent beter in staat om te differentiëren. 

2.3 Personeel 
In 2012 is meer aandacht gekomen voor het verzorgen van opleidingen binnen de school zelf 
bijvoorbeeld digibord cursussen of RTTI (toetsen) trainingen. Deze trainingen en cursussen worden 
door eigen collega's verzorgd worden maar ook door collega's van andere, Dunamare scholen, via de 
Dunamare Expertacademie. 
Daarnaast zijn enkele docenten begonnen met de opleiding Master docent of hebben deze in 2012 
afgerond. 

2.4 Financiën 
Het exploitatiesaldo 2012 van - € 359.653 is weliswaar gunstiger dan gebudgetteerd maar betekent 
wel een fors tekort. Door het dalende leerlingenaantal zijn voortdurende bezuinigingen noodzakelijk 
en deze worden ook daadwerkelijk uitgevoerd. De grootste kostenreductie zal echter gevonden 
moeten worden in het verlagen van de personele lasten. In 2012 zijn door het inkrimpen van de 
schoolleiding en het ondersteunend personeel, en door het vergroten van de taakruimte van 
docenten t.o.v. het aantal lesuren, al grote besparingen gerealiseerd. Doordat echter niet al het 
personeel dat boventallig is verklaard direct binnen Dunamare herplaatsbaar is komen meer 
personele lasten voor rekening van het Schoter dan noodzakelijk is. 

Afgezien daarvan zal het de komende jaren voor alle scholen steeds moeilijker worden een positief 
exploitatie resultaat te realiseren. Aangezien de incidentele looncomponent onvoldoende door het 



Ministerie vergoed wordt blijft de bekostiging van scholen achter bij de stijging van de salariskosten. 
Daarnaast zijn de bedragen voor huisvestingskosten en energiekosten niet geïndexeerd terwijl wel 
sprake is van inflatie. 
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3. Toelichting op de exploitatie 

Realisatie 2012 voor correctie 81.309 

Leerlingcorrectie -286.488 

Bestemmingsreserve 154.473 

Jaarcijfers na correctie -359.653 

Verdeling resultaat 

Gratis schoolboeken 154.473 

Spaarbapo -14.877 

Ouderraad 2.536 

Dunamare 298.829 

Bes.res. School -359.653 



Resumé 2012 
t /m maand 12 Begroting* 

budget 
budget afwijking afwijking % 

Baten 
Rijksbijdragen OCW (personeel/materieel) 
Overige overheidsbijdragen 
Overige baten 
Totaal baten 

Lasten 
Personele lasten 
Afschrijvingen 
Huisvestingslasten 
Overige instellingslasten 

exploitatie saldo 2012 voor correctie 

overheveling budget Teyler -> Schoter 
leerlingcorrectie 
overige correcties 

5.928.302 
334.207 
393.111 

5.562.015 
243.807 
486.927 

366.287 
90.400 

-93.816 
6.655.620 6.292.749 362.871 

4.960.771 
227.022 
482.859 

1.091.587 

4.958.362 
223.151 
467.985 

1.047.616 

2.409 
3.871 

14.874 
43.971 

6.762.239 

-106.619 

-286.488 
33.454 

6.697.114 

-404.365 

-92.498 

65.125 

297.746 

92.498 
-286.488 

33.454 

7 
37 

-19 

0 
2 
3 

_4j 
1 

74 

exploitatie saldo 2012 na correctie -359.653 -496.863 137.210 

begroting 2012 - 5/12 * de begroting 11/12 en 7/12 * de begroting 12/13 

28 
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Toelichting op de exploitatie 

Baten 
Rekening houdend met de leerlingencorrectie komen de totale opbrengsten bijna € 80.000 hoger uit 
dan gebudgetteerd. Dit wordt veroorzaakt door een fractioneel hoger leerlingenaantal dan waarmee 
bij de budgettering gerekend is. 

De categorieën "overige overheidsbijdragen" en "overige baten" vertonen wel een grote 
budgetafwijking. Dit heeft echter vooral te maken met het boeken van bedragen bij de "overige 
overheidsbijdragen" die onder "overige baten" zijn gebudgetteerd. 

Lasten 
De totale uitgaven vertonen een marginale budgetoverschrijding. 

De hogere instellingslasten worden vooral veroorzaakt door extra uitgaven met betrekking tot het 
werven van nieuwe leerlingen. 



4. Toelichting op de investeringen 

Investeringen 2012 Bedrag 

ICT 3.155 

Huisvesting 204.025 

Apparatuur 5.495 

Inventaris 12.715 

Totaal 225.389 

ICT aanschaf laptops 

Huisvesting verbouwing hal en entree 

Apparatuur aanschaf tv's en koffieapparaat personeelskamer 

Inventaris vernieuwing klimtouwinstallaties gymzalen (€ 9.300) en diversen 
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5. Bijlage exploitatie uitdraai 

T 3-Baten 
• 3.1 - Rijksbijdragen OCenW 

cijfers 1 t/m 12 begroting 11/12 begroting 12/13 
2012 2011-8 2012-8 
1 -12 2012-7 2013-7 

Totaal 3.1-Rijksbijdragen OCenW UHüM UftiM 
^ 3.2 - Overige overheidsbijdragen 

Totaal 3.2 - Overige overheidsbijdragen 1 5 5 5 5 « S 
^ 3.5 - Overige baten 

4 - Lasten 

^ 4.1 - Personele lasten 

• 4.2 - Afschrijvingen 

^ 4.3 - Huisvestingslasten 

^ 4.4 - Overige instellingslasten 

Totaal 

Nienke Wokke en Arjan van Waveren, 13 mei 2013 

Totaal 4.2-Afschrijvingen » ^ « « « 

Totaal 4.3 - Huisvestingslasten «2«55 OtMi 

11.000 

Totaal 3.5-Overige baten 

Totaal 3 - Baten 6.998.7G4 6.971.038 G.03S.351 

Totaal 4.1-Personele lasten « » m 5 «"«» <-W»«5 

235. IS* 

3S2.691 

Totaal 4.4-Overige instellingslasten '«M*» ^«M« 

Totaal 4 - Lasten 6 9 1 7 4 5 5 ™ ^ 

81.309 -532.206 -219.632 
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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 

Het Teyler College bevindt zich in een situatie die niet te vergelijken is met de overige scholen binnen 
de Dunamare Onderwijsgroep. Tegenvallende aanmeldingen en oplopende financiële tekorten 
hebben ertoe geleid dat de school niet verder kan als zelfstandige school. Sinds schooljaar 2011/2012 
wordt de school afgebouwd. 

In de toelichting op de jaarrekening 2011 is hier eveneens naar verwezen. 

Er is bewust voor gekozen om de school twee jaar af te bouwen. Leerlingen die zich hadden 
aangemeld voor het Teyler College konden hier de onderbouw afronden en aan de TL-leerlingen 
werd de gelegenheid geboden om het complete PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) op de 
school af te ronden en met een diploma van het LCH-Teyler College de school te verlaten. 

Na juli 2013 zullen de deuren van het Teyler College definitief sluiten. Er is door het team en de 
leerlingen hard gewerkt aan een gedegen afronding van de school. De bijzonder hoge 
examenresultaten over 2013 onderschrijven dit. 

1.2 Leerlingenontwikkeling 

Het Teyler College heeft vanwege de reeds beschreven situatie geen aanmeldingen gehad voor 
leerjaar 1. De onderwijssituatie van het Teyler College kan over de laatste afbouwjaren als volgt 
beschreven worden: 

Schooljaar Onderwijssituatie 
2011/2012 Leerjaar 1 en 2 (vwo, havo, tl) en leerjaar 3TL en 4TL 
2012/2013 Leerjaar 2 (vwo, havo en tl) en 4TL 

In onderstaande tabel is de aanmelding afgezet tegen het totaal aantal leerlingen per schooljaar. 

Schooljaar Aanmelding brugklas 

2010/2011 
53 leerlingen; 
totaal per 1/10:411 

2011/2012 
51 leerlingen melden zich aan voor de brugklas; 
totaal per 1/10:193 

2012/2013 Geen brugklas 
Totaal per 1/10: 94 leerlingen 

De daling van het leerlingenaantal is te verklaren door de inzet van het afbouwtraject. 



1.3 Belangrijkste ontwikkeling 
Met grote betrokkenheid is en wordt door het team van docenten gewerkt aan de afbouw van het 
Teyler College. Het "gezamenlijk willen afbouwen, gezamenlijk de verantwoordelijkheid voelen en 
nemen" vergrootte de betrokkenheid van het team bij het Teyler College. 

Naast de mobiliteit en het definitief plaatsen van leerlingen, speelde de mobiliteit van het 
docententeam ook een rol. Docenten met een vaste aanstelling zijn elders geplaatst binnen de 
Dunamare Onderwijsgroep. Ook docenten die met een tijdelijke aanstelling op het Teyler College 
werkten, konden na afloop van schooljaar 2011/2012 binnen de onderwijsgroep werkzaam blijven. 

Een docent wiskunde is gedurende een periode van 3 maanden vervangen vanwege het afstaan van 
een nier aan zijn zoon. Deels is dit intern opgelost, deels is dit vervangen door een docent van 
buitenaf. Deze extra mutatie was niet begroot. 

2. Verantwoording beleid 

2.1 Onderwijs 
Alle docenten maken gebruik van een digitaal schoolbord. Het digitale materiaal dat ze gebruiken in 
hun lessen wordt opgeslagen op de zogenaamde 'gedeelde documenten' en is op die manier ook 
zichtbaar en bruikbaar voor collega's. 

Om het onderwijs inzichtelijker en transparanter te maken is vanaf schooljaar 2011/2012 het PTO 
(Programma voor Toetsing Onderbouw) ingezet. Per vak is per periode aangegeven welke toetsen 
worden gegeven. Het leerlingvolgsysteem Magister is eveneens uitvoeriger ingezet. Naast de cijfers 
en opmerking over leerlingen werden vanaf dit schooljaar eveneens de absentie, de toetsen en de 
ouderavonden ingevoerd. Deels ook met het oog op het vergroten van de ouderparticipatie. 

Eveneens is er een transparante lijn opgezet op het gebied van sanctioneren. Middels aparte 
voorlichtingsavonden zijn ouders en leerlingen hierover geïnformeerd. Een van de doelstellingen was 
het verlagen van verzuim en lesverwijderingen bij leerlingen. Een nevendoel was het vergroten van 
de intrinsieke motivatie. De eerste cijfers hebben een duidelijke daling van het "te laat komen" en 
"lesverwijdering" laten zien. 



2.2 Kwaliteit 
Voor het monitoren van de prestaties van onze leerlingen gebruiken we in klas 1 en 2 het Cito 
volgsysteem VO. Hiermee vergelijken wij het niveau van onze leerlingen met landelijke normen. 
Omdat we tweemaal in klas 1 en één maal in klas 2 de toetsen afnemen, kunnen we ook zien hoeveel 
elk kind vooruit is gegaan. 

We zijn in 2010 gaan participeren in "Vensters voor Verantwoording", hiermee zijn onze resultaten 
zichtbaar voor iedere bezoeker van deze website. 

2.3 Personeel 
Elke medewerker krijgt een voortgangs-/functioneringsgesprek. Docenten die als grond voor hun 
tijdelijke aanstelling het niet bezitten van een onderwijsbevoegdheid, zijn allen bezig met hun 
opleiding en weten wanneer ze uiterlijk bevoegd moeten zijn om aanspraak te kunnen maken op een 
vaste aanstelling bij positieve beoordeling. 

Vanwege het afbouwen van de school is die formatie niet te bieden op het Teyler College. Elke 
medewerker heeft een bestuursaanstelling van Dunamare. Bij een positieve beoordeling wordt een 
medewerker na schooljaar 2012/2013 besproken in de mobiliteit. 

Schooljaar 2012/2013 startte met een kleine vacature voor het vak lichamelijke opvoeding. Deze 
vacature was voordat de lessen startten alweer vervuld. 

Er is 1 medewerkers langdurig ziek (niet werkgerelateerd), 1 docent diende vervangen te worden 
vanwege een operatie en had hiermee 3 maanden ziekteverlof. Met hen is met regelmaat persoonlijk 
contact. Ook wordt de bedrijfsarts geraadpleegd en om advies gevraagd door zowel medewerkers als 
schoolleiding. 

2.4 Financiën 
Het tekort van het Teyler College is erg hoog. Dit negatieve resultaat is te zien bij Dunamare. Nog 
meer bezuinigen op het primaire proces zou ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. 
Gedurende het schooljaar heeft de directeur een aantal voorstellen gedaan om deze lasten ietwat te 
verlagen. Zo is de opslagfactor verlaagd naar 1,500; is de lessentabel voor een tweetal (kleine) 
vakken aangepast en zijn de lessen voor het vierde leerjaar berekend over het feitelijk aantal weken. 
Dit verkleinde het tekort. Desondanks blijft het tekort zoals gezegd hoog. 
Mede vanwege de wens om het Teyler College zorgvuldig af te bouwen en de leerlingen optimaal de 
kwaliteit te bieden, is dit tekort gehonoreerd door Dunamare en wordt dit gedekt. 



3. Toelichting op de exploitatie 

Realisatie 2012 voor correctie 27.880 

Leerlingcorrectie -252.786 

Bestemmingsreserve 0 

Jaarcijfers na correctie -224.906 

Verdeling resultaat 

Gratis schoolboeken 0 

Spaarbapo 0 

Ouderraad 0 

Dunamare 27.880 

Bes.res. School 0 

TOELICHTING OP CIJFERS DOOR SCHOOL 



4. Toelichting op de investeringen 

Investeringen 2012 Bedrag 

ICT 0 

Apparatuur 0 

Inventaris 0 

Totaal 0 

Over het jaar 2012 is er niets door de school geïnvesteerd. De zaken die benodigd waren om goed 
onderwijs te geven waren reeds in huis. Met het oog op de eerder genoemde afbouw zou een 
investering ook niet verantwoord zijn. 
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5. Bijlage exploitatie uitdraai 

cijfers 1 t/m 12 
2012 
1-12 

begroting 11/12 
20114 
2012-7 

begroting 12/13 
2012- 8 
2013-7 

T 3 - Baten 
3.1 - Rijksbijdragen OCenW 

Totaal 3.1 - Rijksbijdragen OCenW 
3.2 - Overige overheidsbijdragen 

1.S4SMS 1.302.958 493.093 

Totaal 3.2 • Overige overheidsbijdragen 11S5S IZOÖO 0 

W 3.5 - Overige baten 
Totaal 3.5 - Overige baten ( IJM 51.(30 28.260 

Totaal 3 - Baten ).612.813 1.366.588 521.352 

T 4 - Lasten 
4.1 - Personele lasten 

• 4.2 - Afschrijvingen 
Totaal 4.1 - Personele lasten 937.576 1.294.0IS 518.923 

4.3 - Huisvestingslasten 
Totaal 4.2 - Afschrijvingen 25.2S5 17085 27.382 

• 4.4 - Overige instellingslasten 
Totaal 4.3 - Huisvestingslasten 107.332 «2.S50 «1.Ï7S 

Totaal 4.4 - Overige instellingslasten 514.740 265.695 103.441 

Totaal 4 - Lasten 1.581.933 1.639.648 711.702 

Totaal 27.880 -273.060 •190.349 
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Controleverklaring van de oncifhankelijke accountant 

Aan: het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Dunamare Onderwijsgroep 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep te 
Haarlem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012, de staat van 
baten en lasten over 2012 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het College van Bestuur 
Het College van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening 
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het College van 
Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming 
dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het College van 
Bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het College van Bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 
fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle, als bedoeld in artikel 18, lid 3 van het Bekostigingsbesluit W.V.O. Wij hebben onze controle 
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden 
en het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende 
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate 
van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat 
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking 
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in 
het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, 
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5,1066 JR Amsterdam, Postbus 90357, 
1006 BJ Amsterdam 
T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl 
'PwC' is hel merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accounlanls N.V. (KvK 34180285). PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284). 
PricewalerhouseCoopers Advisory N.V (KvK 34180287). PricewalerhouseCoopers Compliance Services B V. (KvK 51414406). PricewaterhouseCoopers Pensions. 
Actuarial & Insurance Services B.V (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B V (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing Op www.pwc nl trefl u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 

C? 4 £ ^flatopp^voorwaarden die ook zijn ge<Jepon«erd Uj de Kamer van Koophandel te Amslerdam. 
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Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van 
de door het College van Bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting Dunamare Onderwijsgroep per 31 december 2012 en van het resultaat over 
2012 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn 
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en 
met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor 
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 
van het BW. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.4 Jaarverslag van het 
onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties 
over 2012 voldoen, in alle van materieel belang zijnde aspecten, aan de eisen van financiële 
rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het 
onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. 

Amsterdam, 17 juni 2013 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door R. Goldstein RA 


