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Archipel Scholen
Raad van Bestuur

Gemeente Vlissingen

- 5 JUNI 2018
ON : v'A MG E N

Gemeente Vlissingen
t.a.v. de heer H. van Pelt
Postbus 3000
4380 GV VLISSINGEN

Datum: 4 juni
Betreft: Jaarstukken Archipel Scholen

Geachte heer Van Pelt,

Hierbij zenden wij u de jaarstukken 2017 van Stichting Archipel Scholen.

-Bert IVlerfger
Beleidsmedewerker Financiën & Huisvesting
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Archipel Scholen:

Postadres: Postbus 7
4380 AA Vlissingen

Bezoekadres: Falckstraat 2
4384 AA Vlissingen

www.archipelscholen.nl Telefoon: 0118 493150
info@archipelscholen.nl HYPERLINK

mailto:info@archipelscholen.nl

Hierbij presenteer ik u het bestuursverslag 2017 van de Stichting Archipelscholen.
Met dit bestuursverslag leggen de Raad van Toezicht, de Archipel Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en
het College van Bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in de periode van 1 januari tot en met 31
december 2017. Het bestuursverslag is bedoeld voor het ministerie van OC en W, voor de Raad van Toezicht van
Archipel Scholen, voor de medewerkers en de ouders/verzorgers van de eigen organisatie en voor onze
samenwerkingspartners.
Via onze website www.archipelscholen.nl leggen we publieke verantwoording af. Lezers van ons bestuursverslag 
2017 nodigen we uit om te reageren via info@archipelscholen.nl

Door het overlijden van de bestuurder C. J. Corstanje in januari 2018 wordt dit bestuursverslag aangeboden door de
interim bestuurder dhr. G. Langeraert.

Bij de Archipel Scholen zijn op alle niveaus erg veel mensen betrokken. We denken niet alleen aan kinderen en hun
ouders, of aan leerkrachten en directies. Ook de ondersteunende medewerkers, de wethouders onderwijs en de totale
colleges van Middelburg, Veere en Vlissingen, de gemeenteraden, de betrokken ambtenaren, de partners waarmee
we samenwerken, de leden van de Raad van Toezicht en de velen die het openbaar onderwijs op Walcheren een
warm hart toedragen. Het is mede aan hun inzet, betrokkenheid en daadkracht te danken dat Archipel Scholen weer
een kwalitatiefgoed jaar achter de rug heeft.

Drs. G. Langeraert a/i
Voorzitter College van Bestuur
Stichting Archipel Scholen
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1 Organisatiebeschrijving
In 2017 is in alle geledingen veel aandacht gegeven aan ontwikkelingen die met de toekomst van onze
onderwijsorganisatie te maken hebben. Daarbij denken we aan acties op het terrein van integraal personeelsbeleid,
aan onderwijsinnovaties, aan nieuwbouwtrajecten en aan de uitvoering van ons strategisch beleidsplan Ieder talent
blijft tellen gemaakt voor de periode 2015-2019.

Algemene instellingsgegevens
In dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan de activiteiten van de Stichting Archipel Scholen, in het jaar 2017.

Jaarrekening
De jaarrekening 2017 van Stichting Archipelscholen is opgesteld in samenwerking met A/S Works. Deze
jaarrekening is gecontroleerd door het accountantskantoor Deloitte en is voorzien van een goedkeurende verklaring
en een managementletter.

Juridische structuur
De scholengroep Archipel is in 1999 opgericht als openbare rechtspersoon.
De rechtspersoon van het bevoegd gezag is een stichting. De stichting is in 2012 opgericht. Vanwege haar juridische
structuur is zij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Samenstelling bevoegd gezag

Het bevoegd gezag was in 2017 als volgt samengesteld:

Mevr. PJ.L.L.M. Walrave-Troost Voorzitter

Dhr. E. van den Dobbelsteen Wnd. voorzitter

Mevr. A.N. Tankink Lid

Dhr. A. Merks Lid

Dhr. T. Herman Lid

Organisatiestructuur
De Archipel Scholen onderschrijven de code Goed Bestuur. Dit vanuit het besef dat goed bestuur bijdraagt aan goed
onderwijs voor ieder kind.
Goed bestuur realiseren we niet alleen met het vaststellen van een code. Goed bestuur is vooral een kwestie van
gedrag en cultuur.
De betrokkenen bij het besturen van organisaties binnen het primair onderwijs moeten zich willen gedragen volgens 
principes die passen bij goed bestuur. En binnen onderwijsorganisaties moet een cultuur heersen waarin men elkaar
aanspreekt op gedrag dat overeenkomt met die principes.

De organisatiestructuur van Archipel Scholen wordt gekenmerkt door een éénhoofdige leiding (= College van
Bestuur) en een breed middenkader (= directies van de individuele scholen). Formeel heeft Archipel Scholen een
bevoegd gezag (=Raad van Toezicht) dat proportioneel toezicht houdt en een College van Bestuur, met
bevoegdheden op het gebied van beleidsvoorbereiding, -vaststelling en -uitvoering.
De daarbij behorende taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het managementstatuut van de organisatie. Binnen
de organisatie wordt op grond van een taakverdeling door het College van Bestuur vorm en inhoud gegeven aan de
diverse beleidsterreinen.
Naast een veelheid van administratieve werkzaamheden die binnen de organisatie worden verricht door de
medewerkers van het Archipel stafkantoor, doet A/S Works (=administratiekantoor) de financiële administratie en
de personeels- en salarisadministratie.
Onder het bevoegd gezag Stichting Archipelscholen, met bevoegd gezag nummer 42610, vallen de onderstaande
Archipelscholen:
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Gemeente Middelburg Brinnr.

De Stroming 14EX

De Vossenburch (Het Element) / de Lonneboot I4MT7 14MT-01

Het Talent (per 01-08-2016) I51H
(De Uilenburch / de Dolfijnenburch)

De Leeuwenburch 15LA

tVierschip 21LW

Gemeente Vlissingen

Theo-Thijssen 14IP

De Tweemaster/Kameleon 15AU

De Branding 15TF

Omnibus / t Mozaïek (per 01-08-2016) 15JI

Ravenstein / Frans Naereboutschool 15VN

Gemeente Veere

De Golfslag 03CT

De Sprong 04GK

De Lispeltuut 05ZQ

De Lichtboei 18GB

Er zijn vijf scholen in onze regio herkenbaar als samenwerkingsscholen: de Lispeltuut, de Stroming en de
Lonneboot vallen onder het bevoegd gezag van de stichting Archipel Scholen, de Magdalon valt onder het bevoegd
gezag van de Primas-scholengroep en de Aventurijn valt onder het bevoegd gezag van Onze Wijs.

Richtlijnen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
Burgerlijk Wetboek en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven is door
de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling
Jaarverslaggeving Onderwijs.

i'

f f

De Leeuwenburch Middelburg
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2 Onderwijskundig beleid

Leven lang leren
Ouders, samenleving en overheid stellen eisen aan het onderwijs. De samenleving is complex geworden en
verandert voortdurend. Dat vraagt om de bereidheid een leven lang te leren. De kerndoelen en kwaliteitseisen van de
onderwijsinspectie zijn daarbij belangrijke kaders. Voor elk van onze scholen geldt dat sprake is van een
doorgaande lijn op de diverse leer en vormingsgebieden. Zorg aan leerlingen in de school staat in het beleid en de
uitvoering daarvan centraal.

Eigen beleid
Het uitgangspunt binnen onze organisatie is dat scholen binnen de kaders van het Archipel-meerjarenbeleid op hun
eigen manier het onderwijs vormgeven en verbeteren. Elke school is anders, staat in een andere omgeving en heeft
een andere samenstelling. Elke school wordt gestimuleerd het onderwijskundige beleid verder vorm te geven en te
ontwikkelen. Daartoe beschikt elke school over een (meerjarig) schoolplan, waarin het onderwijskundig beleid is
vastgelegd.

Missie en visie van de organisatie
De missie van Archipel Scholen geeft de ambitie weer waaruit we willen werken en de richting waarin wij de
komende jaren willen gaan. Alle medewerkers, kinderen en ouders worden uitgenodigd en gestimuleerd om zich
met deze missie te identificeren en van daaruit te handelen.
Archipel Scholen staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ieder kind.

Ieder kind kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen.
Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd vanuit een houding van respect. Ontmoeting
staat centraal met waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. Competente 
medewerkers zorgen voor optimale resultaten voor ieder kind. Dat doen ze samen met ouders en andere betrokkenen
in voortdurende interactie met de maatschappelijke omgeving van de school. Daarbij staan zij open voor
toekomstige ontwikkelingen.

De missie van Archipel Scholen wordt gekenmerkt door 5 kernwaarden

KINDGERICHT
RESUL TAA TG ER/CHT
TOEKOMSTGERICHT
MAA TSCHAPP1JGERICHT
SAMENWERKINGSGERICHT

De kernwaarden zijn voor Archipel Scholen de leidraad voor haar acties en voor haar beleid in de toekomst. Alle
medewerkers op alle niveaus in de organisatie zullen worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen
en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en
hun ouders). De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de uitstraling van onze organisatie als
geheel en van iedere school afzonderlijk.

Voor de uitwerking van de kernwaarden verwijzen wij naar ons strategisch beleidsplan 2015-2019 Ieder talent
blijft tellen

\ *

J

De Branding Vlissingen
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W at gingen we doen in 2017?

• Opbrengstgericht werken: voortzetting professionele leergemeenschappen intern begeleiders, interne 
contactpersonen, anti-pestcoördinatoren, rekencoördinatoren, leescoördinatoren, en ICT-ers. De intern 
begeleiders, de lees- en rekencoördinatoren zijn geschoold of volgen de scholing. De interne contactpersonen
en anti pestcoördinatoren worden jaarlijks in een of twee dagdelen bijgeschoold. De leergemeenschappen
Lezen en Rekenen worden zelfsturend gemaakt onder coördinatie van de beleidsmedewerker onderwijs en
kwaliteitszorg en inhoudelijk gericht op collegiale consultatie, intervisie en inspiratie.

• Professionalisering: professionaliseringsaanbod 3L Academie met portaalfunctie van andere aanbieders.
Bovenschools beheer van nascholingsgelden in de vorm van een scholingsfonds. Leerkrachten en directeuren 
hebben inzicht in hun persoonlijk budget. Toewijzing op basis van een (meerjaren)nascholingsplan.
Deelname 3L Academie met contributie (bedrag per leerkracht). De leerkrachten worden nadrukkelijker
betrokken bij de samenstelling van het aanbod.

• Realisatie Plusklas 2018 (in samenwerking met Mondia Scholengroep) van april t/m juni voor max. 20
leerlingen.

• Implementatie kwaliteitszorginstrument Integraal met scholing op maat.
• Voortzetting van het DOS+-traject per 31-7-2017 onder de naam Scholen voor de toekomst .
• Op elke school is een geschoolde anti-pestcoördinator aangewezen. Jaarlijks vindt monitoring plaats op basis

van leerlingenvragenlijsten (Integraal ofZIEN). Elke school beschikt over een beleidsplan.
• Vormgeving Gedeeld Leiderschap op Archipelscholen door gebruik te maken van de expertise van de intern 

begeleider, de lees- en de rekencoördinator.
• De intern begeleider wordt begeleid door gebruik te maken van de competentieset in Integraal, waardoor 360°

feedback mogelijk is. Het initiatief hiervoor ligt bij de schoolleider en de intern begeleider.

Wat hebben we gedaan in 2017? Welke resultaten hebben we behaald in 2017?
Opbrengstgericht werken Eind 2017 heeft de zittende beleidsmedewerker kwaliteit

&onderwijs afscheid genomen van de organisatie. Hij is opgevolgd
door een van de directeuren die een breder werkgebied gaat
oppakken: kwaliteit, strategie & innovatie. De eerste PLG s hebben
hun omslag naar zelfsturende eenheid gemaakt.

Professionalisering Voor de rekencoördinatoren is getracht een passende opleiding te
starten. Dit is dit kalenderjaar nog niet gelukt. Wel lopen er
afspraken om in het nieuwe jaar een verkorte opleiding via RPCZ
aan te gaan bieden.

Plusklas 2017 In 2017 heeft voor 20 leerlingen van verschillende Archipelscholen
op beide locaties van Mondia Scholen de plusklas gedraaid. In totaal
werden 8 lessen wiskunde en science gegeven.

Kwaliteitszorginstrument Integraal In de loop van het jaar werd bekend dat Integraal niet langer aan
Parnassys gekoppeld zou zijn. De nieuwe beleidsmedewerker
kwaliteit & onderwijs gaat in dit kader de kwaliteitszorg
Archipelscholen opnieuw vorm geven met het directieoverleg.

Vervolg Scholen voor de toekomst . In overleg met o.a. De HZ is een vervolg subsidie aangevraagd
voor Aspirant Opleidingsscholen", een vervolg op De
Opleidingsschool. Eind van het kalenderjaar bleek de subsidie echter
niet gehonoreerd.

Anti-pestcoördinator en veiligheidsbeleid Elke school heeft een geschoolde anti-pestcoördinator, die mede het
veiligheidsbeleid op de school vorm geeft en actualiseert.

Gedeeld leiderschap Het directieoverleg werkt inmiddels vanuit gedeeld leiderschap. De
verschillende PLG s zijn bezig met de omslag naar zelfsturende 
eenheden, waarmee een verdere invulling aan gedeeld leiderschap
wordt gegeven.

Begeleiding IB-ers Door de stop van Integraal komen de afspraken die in eerdere
instantie zijn gemaakt over de begeleiding van de IB-ers te
vervallen. We oriënteren ons binnen de instrumenten van
kwaliteitszorg op andere mogelijkheden.

Archipel
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Wat gaan we in 2018 doen?

• Opbrengstgericht werken: voortzetting professionele leergemeenschappen intern begeleiders, interne
contactpersonen, anti-pestcoördinatoren, rekencoördinatoren, leescoördinatoren, en ICT-ers. Toevoegen van
een PLG "Startende leerkrachten . Nieuwe intern begeleiders ofcoördinatoren stromen zo snel mogelijk in in
opleidingen en scholing. De interne contactpersonen en de anti pestcoördinatoren volgen de jaarlijkse
scholing. De professionele leergemeenschappen Lezen, Rekenen en Intern begeleiders worden intern 
aangestuurd in samenwerking met de beleidsmedewerker en zijn inhoudelijk gericht op consultatie, intervisie
en inspiratie (w.o. scholing).

• Professionalisering: professionaliseringsaanbod 3L Academie vanuit de vraag van aangesloten
schoolbesturen, vanuit de vraag van afzonderlijke scholen en individuele leerkrachten en met portalfunctie
van andere aanbieders (de aangesloten partners). Bovenschools beheer van nascholingsgelden in de vorm van
een scholingsfonds. Toewijzing op basis van een (meerjaren)nascholingsplan. Deelname aan 3L Academie
met contributie (bedrag per leerkracht). We initiëren zelf een verkorte opleiding rekencoördinatoren en
proberen deze onder te brengen bij de 3L-academie.

• Realisatie Plusklas 2018 (in samenwerking met Mondia Scholengroep) van maart t/m juni voor max. 20
leerlingen.

• De anti-pestcoördinator zorgt in samenwerking met de directeur voor uitvoering van het beleidsplan
Schoolklimaat en Veiligheid, jaarregistratie aan het einde van het schooljaar en jaarlijkse monitoring van de
veiligheidsbeleving van leerlingen in groep 5 t/m 8. Hiervoor is geadviseerd ZIEN! te gebruiken of de bij hun
specifiek programma passend volgsysteem. De jaarlijkse monitoring wordt inzichtelijk gemaakt voor de
inspectie.

• Verdere uitwerking Gedeeld Leiderschap op alle Archipelscholen in samenwerking met de professionele 
leergemeenschappen.

• Nog voor aanvang van het schooljaar 2018-2109 in overleg met het Directeurenoverleg starten met de eerste
opzet van het strategisch beleidsplan 2019-2023.

• Start van nieuwe medewerker kwaliteit &. onderwijs met de herdefiniëring van onze kwaliteitszorg op basis
van het nieuwe inspectiekader.

De Golfslag Domburg

Archipel Voor identificatiedoeleinderf.
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3 Personeelsbeleid

Binnen Archipel Scholen wordt het personeel als spil van de organisatie gezien.
Het integraal personeelsbeleid van Archipel Scholen richt zich op de ontwikkeling van de
medewerkers. Hoogwaardige onderwijskwaliteit is afhankelijk van de leerkrachten. De competenties van
leerkrachten staan daarom centraal. De competenties zijn van belang om de onderwijsdoelstellingen te kunnen 
realiseren. Het beleidsterrein IPB(IntegraaI PersoneelsBeleid) omvat 4 deelgebieden:
• Personeelszorg en personeelsbeheer (formatie, ziekteverzuimbeleid, Arbo-beleid, CAO-PO);
• Personeelsinstrumenten (werving & selectie, scholing, beloning en arbeidsvoorwaarden, coaching, collegiale

consultatie);
• Organisatie (medezeggenschap, taakbeleid, mobiliteitsbeleid, functiedifferentiatie);
• Kennis en vaardigheden directeur (functionerings- en beoordelingsgesprekken, loopbaan gesprekken).
Naast competenties zijn echter ook de persoonlijke ontwikkeling en het welbevinden van de leerkracht van
belang. Deze twee sporen vormen de kern van het personeelsbeleid.

Wat gingen we in 2017 doen?

• In begroting/meerjarenformatieplannen rekening houden met een gemiddelde daling op bestuursniveau van
het leerlingenaantal met 2% per jaar. Al dan niet plaatsing in het Risicodragend Deel van de Formatie (Rddf)
is een jaarlijks terugkerend item om over te beslissen. Daling van het leerlingenaantal wordt deels
gecompenseerd door natuurlijk verloop onder de personeelsleden. A-pool TCOZ is hierbij een uitvalbasis om 
fluctuaties op te vangen en personeelsleden toch aan het werk te kunnen houden.;

• Er is een nieuwe CAO PO 2016 2017. De Wet Werk en Zekerheid is voor het openbaar onderwijs nog niet
van toepassing. De vraag zal zijn wanneer wel? Dit in relatie tot de wijziging van de status van het
ambtenaarschap. Ontwikkelingen moeten we afwachten.

• Functiemix. Hierin is ook rol van de directeur belangrijk. Functiemix is geen doel, maar middel. Daaronder
ligt het vraagstuk van professionalisering en ontwikkeling van leerkrachten en hoe dat in de school vorm
wordt gegeven. De kosten van 40%LB functies worden met ingang van het schooljaar 2017-2018 gelijkelijk
over de formaties van de scholen verdeeld. Met directeuren worden nieuwe sollicitatie-afspraken opgesteld.

• Archipel blijft ook in 2017/2018 belang hechten aan begeleiding vanuit de vakgroep gymnastiek aan scholen
bij de invoering van de ZAPP methode en stelt tot I augustus hiervoor ook budget beschikbaar.

• Invulling/uitwerking/inbedden in de organisatie van het afgesloten convenant met het Vervangingsfonds in
het kader van (structurele) terugdringen van het ziekteverzuim. Het project loopt tot eind 2017. Het jaar 2017
zal op p-gebied in het teken blijven staan van het verder insourcen van werkzaamheden. Processen/stappen
zullen in/na overleg met ASWorks worden ingevoerd.

• Een evenwichtiger verdeling van het ondersteunend personeel van de scholen over de scholen in samenspraak
met de directeuren.

Wat hebben we gedaan in 2017? Welke resultaten hebben we behaald in 2017?

Begroting/meerjarenplannen 2% In de afgelopen jaren is in de meerjaren-formatieplanning uitgegaan
van terugloop van 2%. Gelet op het feit dat Archipel werkt met een
formatietoedeling op grond van het leerlingenaantal op de eerste
schooldag (t), zijn grote fluctuaties voorkomen. Zelfs was er ruimte
om met nieuwe leerkrachten aan de slag te gaan.
Het leerlingenaantal per 1-10-2016 was 2764 en per 1-10-2017
2609. Terugloop 155 leerlingen, 5,6 %
Voor de meerjarenramingen vanaf 2018-2019 gaan we niet meer uit
van gemiddeld 2% terugloop, maar wordt dit specifiek per school 
bekeken.

CAO PO ontwikkelingen Gewerkt wordt nog steeds met de verlengde CAO PO 2016 2017.
De onderhandelingen voor een nieuwe CAO worden begin 2018
opgestart.

Functiemix in de organisatie Per eind 2017 is het percentage LB bij Archipel afgerond 27% van
de 40%. In 2018 wordt dit verder aangevuld door de scholen.
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ZAPP gymnastiek Het ZAPP project bij gymnastiek is ook in het schooljaar 2017-2018
verlengd en de bekostiging hiervan komt uit de gelden voor het
bestuursakkoord.

Project VF Het project samen op weg naar 6 is in november 2017 gestopt.
Aantal conclusies is te trekken:
-het verzuim is gedaald, maar eind 2017 zit het percentage nog
boven de 6%; lager verzuim leidt tot meer werkbare dagen en dus
minder verzuimkosten;
-Archipel heeft flinke stappen gemaakt in de voorwaardelijke sfeer:
gezondheidsbeleidsplan, protocollen, verzuimfolder, inzicht in
verzuimcijfers, verduidelijking en herschikking van rollen.
-verzuim moet doorlopend de aandacht blijven krijgen op elk niveau 
(bestuur/directies/personeel);
-aan de duurzaamheid moet voortdurend aandacht blijven besteed;
-het project Bevlogenheid loopt nog door in 2018. Rapportages te
verwachten vanaf het 2e kwartaal 2018.

Herverdeling OOP over de scholen In overleg met alle directeuren zijn de OOP'ers per 1-8-2017
herverdeeld over de scholen. Zodat nu elke school een vorm van
ondersteuning door een OOP'er heeft.

Insourcen werkzaamheden P-gebied. Archipel heeft een nieuwe medewerkster aangetrokken met
verregaande deskundigheid op het gebied van geautomatiseerde
salarisadministratie. Deze deskundigheid leidt ertoe dat er nog meer
werkzaamheden in eigen beheer kunnen worden gedaan, hetgeen
moet leiden tot een lagere contractprijs met ASWorks. De
gesprekken hierover zullen in 2018 gaan plaatsvinden.

Wat gaan we in 2018 doen?

• In de meerjarenbegroting/meerjarenformatieplannen wordt thans per school een prognose gemaakt van het te
verwachten leerlingenverloop. Al dan niet plaatsing in het Risicodragend Deel van de Formatie (Rddf) is een
jaarlijks terugkerend item om over te beslissen. Door te werken met toedeling van de formatie op grond van
de eerste schooldag, worden grote fluctuaties voorkomen. Een daling van het leerlingenaantal wordt deels
gecompenseerd door natuurlijk verloop onder de personeelsleden. Plus dat de A-pool TCOZ hierbij een
uitvalbasis is om fluctuaties op te vangen en personeelsleden toch aan het werk te kunnen houden.

• Er is een nieuwe CAO PO 2016 -2017. De Wet Werk en Zekerheid is voor het openbaar onderwijs nog niet 
van toepassing.

• Functiemix is geen doel, maar middel. Daaronder ligt het vraagstuk van professionalisering en ontwikkeling
van leerkrachten en hoe dat in de school vorm te geven. We werken toe naar het quotum van 40% LB
leerkrachten,thans is 24% gerealiseerd.

• Archipel participeert ook in het Taalexpertise Centrum Walcheren (TEC) met aangesteld personeel. In het
schooljaar 2019 2020 stopt dit project en blijft het aangestelde personeel werkzaam bij Archipel.

• De beschikbare middelen uit het Bestuursakkoord worden ingezet conform de beschrijving in ons Strategisch
Beleidsplan 2015 -2019.

• Archipel blijft ook in 2018 belang hechten aan begeleiding vanuit de vakgroep gymnastiek aan scholen bij de
invoering van de ZAPP methode en stelt hiervoor ook budget beschikbaar.

• Invulling/uitwerking/inbedden in de organisatie van het afgesloten convenant met het Vervangingsfonds in
het kader van (structureel) terugdringen van het ziekteverzuim. Inbedding van het gedachtengoed in alle
lagen van de organisatie moet actueel blijven, in teams en directeurenoverleg blijft dit op de agenda. Verzuim
heeft ook relatie met Arbo- en Preventiebeleid. Borging van de advisering vanuit het stafkantoor bij de
regierol van de directeuren het verzuim beleidsproces.

• Het project Bevlogenheid in het Onderwijs wordt ook verder uitgewerkt binnen de organisatie.
Eindrapportage wordt tweede kwartaal 2018 verwacht. Besproken wordt welke plaats Bevlogenheid en het
ambassadeurschap in gaat nemen.

• Het eigenrisicodragerschap voor het ziekteverzuim en de ervaringen met de pilot komt
eind 2018 aan de orde.

• Het jaar 2018 zal op p-gebied in het teken blijven staan van het verder insourcen van werkzaamheden. 
Processen/stappen zullen in/na overleg met ASWorks worden ingevoerd op het stafkantoor Archipel.
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• Deelname project HR goed voor elkaar. Ieder schoolbestuur heeft het belang van goed onderwijs centraal
staan in haar visie. Deze visie ligt ten grondslag aan het pedagogisch didactische beleid, maar ook aan het
financiële- en HR-beleid. Goed onderwijs' is het doel van iedere schoolorganisatie, alleen hoe stel je dat doel
centraal

• in alle processen? Zoals in HR-beleid? En waar is het verband te leggen tussen HR, financiën en
kwaliteitszorg? Samen met de de PO Raad pakken we dit in 2018 op: het aanbrengen van focus en samenhang
in de ontwikkeling van eigentijds HR-beleid bij Archipel.

• Organisatie personeelsdag op 22 maart met als centrale thema de vijf kernwaarden van onze organisatie.
• Oriëntatie op functiebouwwerk Archipel.

it Frans Naerebout Schoot, Vlissingen
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4 Organisatie & beleid

ln dit hoofdstuk treft u de werkzaamheden aan die de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en Archipel GMR
in het verslagjaar 2017 uitvoerden.

Raad van Toezicht:
De Raad van Toezicht (RvT) Archipel Scholen fungeert formeel als bestuur van onze schoolorganisatie. Dit houdt
in dat toezicht wordt gehouden op de verrichtingen van het College van Bestuur dat belast is met de dagelijkse
leiding en aansturing van de organisatie. De voornaamste taak van de RvT is het bewaken van de gestelde doelen en
de grondslag van de organisatie, en het monitoren van de realisatie van de gestelde doelen. Ook de vaststelling van
de rechtspositie en de bezoldiging van het College van Bestuur, benoeming en ontslag is een taak van de RvT.
De RvT keurt jaarlijks de begroting en jaarverslag goed.

Wat gingen we doen in 2017?

• De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene zaken
binnen de Archipel-organisatie.

• De Raad van Toezicht fungeert als klankbord voor het College van Bestuur, staat met raad terzijde en
adviseert gevraagd en ongevraagd.

• De Raad van Toezicht fungeert als werkgever voor het College van Bestuur en beoordeelt functioneren op
grond van overeengekomen prestatie-indicatoren. Voor 2017 worden in overleg met het CvB opnieuw 3
expliciete focuspunten vastgelegd.

• Het toezicht op de financiën blijft versterkt door een portefeuillehouder financiën.
• De Raad van Toezicht houdt haar jaarlijkse zelfevaluatie en zal voorafde inhoud en werkwijze bij de

evaluatie aanscherpen.
• De Raad van Toezicht actualiseert in 2017 haar reglementen en evt. profielschetsen op grond van recente

ontwikkelingen in onderwijs, governance en wetgeving. Waar nodig wordt dit juridisch getoetst.
• Minstens 1 maal per jaar volgen de leden RvT gezamenlijk een scholingsprogramma. Afzonderlijke leden

doen dit individueel op grond van hun portefeuille, passend binnen het budget voor de RvT.
• De Raad van Toezicht bewaakt de noodzaak om eventueel uit te breiden met specifieke expertise of tijdelijk

inhuren daarvan.
• De Raad van Toezicht blijft, afzonderlijk op basis van een afgesproken kader en 1 keer per jaar samen met

het College van Bestuur, schoolbezoeken afleggen.
• De Raad van Toezicht heeft 2 keer per jaar een overleg met de GMR op basis van een gezamenlijk

opgestelde agenda.
• De Raad van Toezicht heeft 1 keer per jaar een overleg met het stafbureau en met de Archipel directeuren.
• ln samenwerking met het CvB worden verbindingen gelegd tussen schoolbesturen in de regio.
• De RvT legt zelf verbindingen met andere toezichthouders openbaar onderwijs in de regio

Wat hebben we gedaan in 2017? Welke resultaten hebben we behaald in 2017?

De Raad van Toezicht vergaderde 6 maal. De agenda werd 
voorbereid in samenwerking tussen CvB, voorzitter en vicevoorzitter
RvT. De jaarrekening 2016 is in aanwezigheid van de accountant 
besproken en goedgekeurd. De begroting 2018 is in aanwezigheid
van de stafmedewerker financiën besproken en goedgekeurd.

Binnen de RvT is een toezichthouder belast met financiën, met een
tweede toezichthouder om elkaar te kunnen vervangen. Zij hebben de
voorbereiding voor behandeling begroting en jaarrekening
uitgevoerd.

Viermaal werd een kwartaalrapportage besproken, inclusiefeen
helder early-warning system en een aangescherpte, systematische
uitwerking van zaken die extra aandacht nodig hadden.

Andere agendapunten die aan de orde kwamen: opzet en opdracht
voor evaluatie eenhoofdig College van Bestuur met aandacht voor
taken bestuursbureau; actualisering toezichtkader RvT en check op
volledigheid documenten good governance en statuten;
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treasurystatuut, inkoop- en aanbestedingsbeleid; prestatie-indicatoren;
samenwerking in de regio; huisvesting en nieuwbouw; zelfevaluatie
RvT; personeelsbeleid; leerlingprognose; toekomstige samenstelling
RvT; opzet schoolbezoeken; samenwerking passend onderwijs; TEC;
huisvesting stafbureau.

Daarnaast werden een aantal thema's behandeld: het toezichtkader
van de Inspectie; ouderbetrokkenheid; huisvesting.

De RvT is lid van de VTOI, Vereniging van Toezichthouders in
Onderwijsinstellingen

Klankbord voor het College van Bestuur Het agenda-overleg en de reguliere vergaderingen worden benut om
voortgang uit te wisselen of te adviseren. Waar gewenst wordt een
extra overleg ofeen werkbezoek geregeld. In 2017 was er eenmaal
een werkbezoek op het gebied van kwaliteitszorg.

Werkgever voor het College van Bestuur Met het College van Bestuur is een functioneringsgesprek en een
beoordelingsgesprek gevoerd. De beoordeling en beloning is
gebaseerd op vooraf overeengekomen en vastgestelde prestatie-
indicatoren.

Zelfevaluatie Raad van Toezicht De zelfevaluatie is in een geactualiseerde vorm uitgevoerd. Het
onderdeel waarin de relatie met de bestuurder wordt behandeld is
nadien met de bestuurder besproken. De voorzitter RvT heeft met alle
leden RvT het jaarlijkse functioneringsgesprek gevoerd.

Op grond van de evaluatie en voorziene ontwikkelingen is in de RvT
besloten om in 2018 het aantal leden RvT uit te breiden van 5 naar 7
leden.

In 2017 zijn een aantal malen het toezichtkader RvT en andere
documenten voor onderwijsbestuur aan de orde geweest. In
samenspraak met CvB is eind december 2017 besloten om voor
zowel RvT als voor CvB de noodzakelijke stukken onder te brengen
in een handboek goed onderwijsbestuur. Daarvoor is eind 2017 een
opdracht gegeven aan een extern adviseur.

In 2017 is eenmaal een gezamenlijke incompany scholing
georganiseerd over goed onderwijsbestuur.

In 2017 zijn door duo s van de RvT in totaal 10 van de 17 scholen
bezocht. De Stroming, Talent, Leeuwenburch, Lonneboot, Branding,
Ravenstein, Omnibus, Golfslag, Lispeltuut en Lichtboei.

De RvT heeft 2 maal een overleg gehad met de GMR. Eenmaal
thematisch en eenmaal over algemene organisatorische zaken.

Overleg met Archipeldirecteuren en In 2017 is er een overleg geweest met de directeuren. Het voorziene
stafbureau overleg met het stafbureau is in 2017 niet gevoerd.

Verbindingen met schoolbesturen en In 2017 is incidenteel contact geweest tussen de voorzitter RvT met
toezichthouders andere toezichthouders van openbaar onderwijs in de provincie.

Eenmaal had de totale RvT een uitwisseling met een voorzitter van de
RvT van een grote onderwijsorganisatie.
Er is in 2017 geen gezamenlijk overleg geweest tussen de bestuurder
en RvT van Archipel met die van Primas of Onze Wijs.

Actualisering reglementen

Scholingsprogramma

Schoolbezoeken

GMR
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Wat gaan we in 2018 doen?

• De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene zaken
binnen de Archipel-organisatie.

• De Raad van Toezicht fungeert als klankbord voor het College van Bestuur, staat met raad terzijde en
adviseert gevraagd en ongevraagd.

• De Raad van Toezicht fungeert als werkgever voor het College van Bestuur en beoordeelt functioneren op
grond van overeengekomen prestatie-indicatoren. Voor 2018 worden in overleg met het CvB opnieuw 2-3
expliciete focuspunten vastgelegd.

• De Raad van Toezicht rondt in 2018 de actualisatie van haar reglementen en evt. profielschetsen af op grond
van recente ontwikkelingen in onderwijs, governance en wetgeving. Waar nodig wordt dit juridisch getoetst.

• De Raad van Toezicht hanteert voor de onderlinge taakverdeling een portfolio en zal tenminste op de
onderdelen financieel toezicht en beoordeling en bezoldiging de taken uitwerken in een reglement voor resp.
auditcommissie en remuneratiecommissie.

• De Raad van Toezicht houdt haar jaarlijkse zelfevaluatie en zal vooraf de inhoud en werkwijze bij de
evaluatie aanscherpen.

• Minstens I maal per jaar volgen de leden RvT gezamenlijk een scholingsprogramma. Afzonderlijke leden
doen dit individueel op grond van hun portefeuille, passend binnen het budget voor de RvT.

• De Raad van Toezicht verhoogt in 2018 het aantal toezichthouders van 5 naar 7 en bewaakt de noodzaak om
eventueel uit te breiden met specifieke expertise of tijdelijk inhuren daarvan.

• De Raad van Toezicht blijft, afzonderlijk op basis van een afgesproken kader en 1 keer per jaar samen met het
College van Bestuur, schoolbezoeken afleggen.

• De Raad van Toezicht heeft 2 keer per jaar een overleg met de GMR op basis van een gezamenlijk opgestelde
agenda.

• De Raad van Toezicht heeft I keer per jaar een overleg met het stafbureau en met de Archipel directeuren.
• In samenwerking met het CvB worden verbindingen gelegd tussen schoolbesturen in de regio.
• De RvT legt zelf verbindingen met andere toezichthouders openbaar onderwijs in de regio.

ft

I!
Omnibus, Vlissingen

Het College van Bestuur:
Het College van Bestuur (CvB) van Archipel Scholen bestuurt de organisatie op hoofdlijnen, stelt het strategisch
beleid vast en bewaakt de voortgang en kwaliteit van het onderwijs. Heeft frequent inhoudelijk contact met de
schooldirecties en maakt doelgerichte afspraken met hen. Het CvB is trots op de organisatie en de mensen die in die
organisatie werken en laat dat merken. Het CvB beschikt over relevante netwerken, zowel landelijk als regionaal en
is het gezicht van de organisatie. Het CvB oefent in naam van de Raad van Toezicht alle taken en bevoegdheden uit,
die bij of krachtens de wet aan het bevoegd gezag van de scholen zijn toegekend, voor zover ze niet bij de RvT zijn
gelegd (zie verder managementstatuut). Het CvB werkt volgens de Code Goed bestuur en rapporteert en legt
verantwoording af aan de RvT.
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Wat gingen we in 2017 doen?

• Aantoonbare inzet op borging van principes van openbaar onderwijs, met name het ontmoetingsonderwijs, in
de samenwerking met PC onderwijspartners.

• Alle Archipelscholen bezitten (minimaal) het basisarrangement predikaat van de onderwijsinspectie.
• Aantoonbare inzet op minder krimp (afname leerlingen) bij Archipel in vergelijking met concurrerende 

scholen.
• Begroting opstelling; daarbij rekening houdend met 2% krimp.
• Borging van stevige positie van openbaar primair onderwijs in Middelburg-Noord, in samenwerking met

kinderopvang.
• Communicatie intern en extern vitaliseren.
• Er moet een formatie-buffer opgebouwd worden om groeiformatie lopend het schooljaar te kunnen

bekostigen.
• Evaluatie eenhoofdig CvB Stichting Archipel Scholen.
• Geen krimp bij de samenwerkingsscholen.
• Gezondheidsplan uitvoeren met daarin o.a.vitalisering medewerkers (training Bevlogenheid, pilot Eigen 

Risico Drager).
• Managing van processen binnen onderwijs zodanig dat verwijzingspercentage naar SBO op ofonder 2%

staat.
• Pilot muziekonderwijs uitbouwen en vast onderdeel maken van het curriculum voor alle Archipelscholen.
• Plannen maken voor nieuwe school in Souburg Zuid.
• Plannen maken voor nieuwe school in Oostkapelle.
• Plannen maken voor nieuwe school in Westkapelle.
• Uitvoering conform begroting 2017, geen overschrijding van het budget.

Wat hebben we in 2017 gedaan? Welke resultaten hebben we behaald in 2017?

Ontmoetingsonderwijs De recent gevormde samenwerkingsscholen geven
ontmoetingsonderwijs vorm.
College van Bestuur heeft op verschillende terreinen en
verschillende netwerken geprobeerd samenwerking tussen
verschillende besturen te initiëren.

Basisarrangementen Alle scholen hebben het basisarrangement. Er zijn geen zwakke
Archipelscholen.
Na correctie van de normering door Bureau ICE geeft het
Managementvenster in Vensters PO aan dat het resultaat van de
eindtoets IEP 2017 van 3 scholen onder de ondergrens ligt.

Leerlingenaantal De afgelopen jaren nemen we een steeds verder doorzettende
tendens van krimp waar. De krimp op de laatste teldatum
1/10/2017 was de grootste sinds het ontstaan van Archipel
Scholen.

In het tweedejaar van de samenvoeging tot het Talent is de
groei van de kleutergroep zodanig dat tussentijdse splitsing
noodzakelijk is. Naast deze positieve ontwikkeling wordt het
scholennetwerk rond JEELO uitgebreid.

Intern / externe communicatie In samenwerking met BOOM Communicatie is onder het motto
De basis op orde geïnvesteerd in het verbeteren en vernieuwen

van basiselementen voor de communicatie zoals de websites
(opnieuw ingericht volgens één menustructuur), aanpassing van
de huisstijl (ingang scholen, nieuwsbrieven, logo, beeldbank) en
internal branding (intern uitdragen en inbedden van de huisstijl).

Positie openbaar onderwijs Middelburg
Noord
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Formatie buffer De gevormde buffer is ingezet voor knelpunten en
groeiformatie.

Evaluatie eenhoofdig CvB Samenvatting rapport BMC december 2017 : binnen Archipel
Scholen zijn alle elementen van een eigentijdse
onderwijsorganisatie aanwezig. De organisatie is op de goede
weg met de elementen eenhoofdig bestuur, goede monitoring en
integrale schoolleiders, maar er zullen keuzes gemaakt moeten
worden. Archipel is een middelgrote schoolorganisatie met als
kenmerk dat er altijd een spanningsveld is tussen enerzijds de
geformuleerde ambities en anderzijds het financiële draagvlak.

Krimp samenwerkingsscholen De drie samenwerkingsscholen blijven stabiel wat betreft
leerlingenaantal.

Gezondheidsplan Een viertal schoolteams hebben de training Bevlogenheid
gevolgd. De pilot Eigen Risico Drager wordt gelopen op een
tweetal scholen.

Verwijzingspercentage SBO In het schooljaar 2016 2017 zijn in totaal 21 leerlingen naar
het SBO verwezen. Dat is 0,76 % van het leerlingentotaal (norm
samenwerkingsverband : 2 %).

Pilot muziek onderwijs Zes scholen hebben een aanvraag voor de regeling Impuls
Muziekonderwijs gehonoreerd zien worden. Totale subsidie €
75.000.

Nieuwbouw Oost-Souburg zuid Na vele jaren van starten, afblazen en weer opnieuw beginnen
heeft de gemeenteraad Vlissingen een startbesluit genomen om
de bouw van de nieuwe school mogelijk te maken. Stuurgroep
en projectgroep zijn gestart. Marsaki is door de gemeente
ingehuurd om het bouwproces tot aan de architectenkeus te
begeleiden. Evert van Kampen heeft het visietraject voor de
school begeleid.

Nieuwbouw Oostkapelle De gemeente Veere heeft een projectteam aangesteld om de
bouw van een MFA in Oostkapelle mogelijk te maken en te
begeleiden. Evert van Kampen heeft op verzoek van het bestuur
de scholen begeleid in hun visietraject. Stuurgroep en
projectgroep zijn gestart.

Nieuwbouw Westkapelle Ook voor de MFA Westkapelle is een projectgroep gestart.

Overschrijding budget Het kalenderjaar 2017 wordt afgesloten met een positief
resultaat van € 73.000. Het resultaat is toegevoegd aan de

reserves.
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Wat gaan we in 2018 doen?

• Aanbevelingen extern onderzoek m.b.t. benodigde kwalitatieve expertise binnen de organisatie borgen en
indien nodig uitbouwen.

• Aantoonbare inzet op borging van principes van openbaar onderwijs, met name het
ontmoetingsonderwijs, in de samenwerking met onderwijspartners.

• Aantoonbare inzet op minder krimp (afname leerlingen) bij Archipel in vergelijking met concurrerende
scholen.

• Begroting opstelling; daarbij beschikbare krimpscenario s hanteren.
• Borging van stevige positie van openbaar primair onderwijs, in samenwerking met kinderopvang komen tot

kindcentra.
• Benutten potentie van jonge leerkrachten (A-poolers TCOZ), opleidingsschool Zuidwest.
• Continuering Zomerschool Vlissingen.
• CvB voert tweemaal per schooljaar managementgesprekken met de schooldirecteur; jaarverslag, jaarplan en

voortgang schoolorganisatie worden dan besproken.
• CvB gaat op werkbezoek naar alle Archipelscholen.
• De schoolontwikkeling van alle Archipelscholen wordt ingebracht bij het jaarlijkse gesprek bestuur-inspectie.
• De sociale veiligheid op de Archipelscholen voor medewerkers, kinderen en ouders, is ingericht volgens

wettelijke norm.
• Deelname aan scholing Directeur Integraal kindcentrum door alle Archipeldirecteuren.
• Gezondheidsplan uitvoeren met daarin o.a.vitalisering medewerkers (training Bevlogenheid, pilot Eigen

Risico Drager).
• Inrichting onderwijsopvang vluchtelingen in Taal Expertise Centrum (TEC) in Middelburg i.s.m. alle 

Middelburgse schoolbesturen en gemeentebestuur.
• Iedere Archipelschool behoudt van de inspectie het predicaat basisarrangement.
• Borging van auditsystematiek als onderdeel van de kwaliteitscyclus.
• Implementatie en borging passend onderwijs.
• Managing van processen binnen onderwijs zodanig dat verwijzingspercentage naar speciaal onderwijs op of

onder 2% staat.
• Ondersteuning uitvoering levensecht leren (i.s.m.IMC Basis); leerlingen en enthousiaste vakexperts

ontmoeten elkaar in de klas, samen aan de slag gaan met het echte werk' en op excursie gaan naar
uiteenlopende werkplekken.

• Partner (i.s.m. HZ Pabo) binnen de Opleidingsschool Zuidwest met de ambitie dat alle aanstaande leraren in
2021 opgeleid worden via gekwalificeerde opleidingsscholen.

• Plannen maken voor nieuw-/verbouw brede school in Souburg Zuid.
• Plannen maken voor nieuwbouw in Oostkapelle.
• Plannen maken voor nieuwbouw in Westkapelle.
• Realisatie en implementatie Meer handen in de klas (onderwijsassistenten, leerkracht met specialisme,

SLIM Fit, Jeelo, Meer muziek in de klas, professionele leergemeenschappen).
• Uitvoering Archipelbeleid conform begroting 2018.
• Informatie, Beveiliging en Privacy (IBP) invoeren.

Mozaïek, Oost-Souburg

Archipel GMR:
Archipel GMR: De Archipel Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit een
personeelsgeleding (4 leden) en een oudergeleding (4 leden). Haar voornaamste taak is het uitoefenen van de
medezeggenschapsrechten, zoals vastgelegd in het medezeggenschapsreglement van Archipel Scholen. Zij doet dat
op een positief constructieve wijze, waarbij het algemeen belang prevaleert boven het individuele schoolbelang. De

•O. . , Archipel j§ay&&JWta3Mj:v>W
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GMR zet zich in om haar achterban de MR en optimaal te informeren en vertegenwoordigen. De GMR werkt
slagvaardig, is kundig en schoolt zich bij om een adequate gesprekspartner te blijven van de Raad van Bestuur. Eind
2017 zijn een tweetal leden uit de oudergeleding gegaan; waardoor hier twee vacatures zijn ontstaan. In 2017 is
binnen de personeelsgeleding een mutatie plaatsgevonden.

Wat gingen we doen in 2017?

• Heeft blijvend aandacht voor de continuïteit van kwalitatief hoogwaardig openbaar onderwijs in de regio.
• Heeft blijvend aandacht voor actuele thema's, in het bijzonder: Passend Onderwijs, Krimp, de gevolgen van

nieuwe bestuursstructuren op medezeggenschap, vernieuwing binnen het basisonderwijs.
• Heeft actieve aandacht voor HRM-thema s, waaronder o.a. persoonlijke ontwikkeling van personeel (o.a.

scholing en begeleiding), ziekteverzuim en dan met name arbeidsgerelateerd ziekteverzuim door als zodanig
ervaren (te) hoge werkdruk, oorzaken en aanpak daarvan (de ontwikkeling en het welzijn van
onderwijsgevend en -ondersteunend personeel zijn belangrijke randvoorwaarden voor een veilige
leeromgeving en kwalitatief goed onderwijs voor onze kinderen).

• Heeft zitting in de Arbocommissie, is betrokken bij de totstandkoming van het bovenschoolse
Arbobeleidsplan en evalueert aan de hand daarvan het gevoerde Arbo-beleid;

• Is actief bezig met organisatieontwikkelingen in relatie met eerder ingenomen standpunt over regioscholen
en zal hierin de voortgang in beleidsvoorbereiding en implementatie bewaken.

• Zal een actieve bijdrage leveren aan het in kaart brengen van kansen en bedreigingen voor Archipel en
meedenken over het onderscheidend vermogen van Archipel, promotionele activiteiten en mogelijkheden
om zich in positieve zin te profileren.

• Zal, naast de vergadermomenten, tussentijds contact hebben met de RvB inzake beleidsintenties om pro
actief mee te denken cq als klankbord en sparringpartner op te treden.

• Zal, gevraagd en ongevraagd, adviseren en overleggen over onderwerpen die de GMR van belang vindt.
• Zal in het Archipel-(directeuren)overleg toelichting geven over de activiteiten van de GMR en aandacht

vragen voor onderwerpen die de GMR van belang vindt.
• Heeft een proactieve rol in de communicatie met MR en, o.a. door een luisterend oor te bieden.
• Zal op een directe wijze bij bepaalde thema's, voorafgaand aan overleggen met de CvB, inbreng vragen van

MR-en.
• Zal, indien tussentijds gewenst, extra mailoverleg inplannen tussen GMR-leden evenals extra overlegtijd

voor eigen agendapunten.
• Organiseert eigen scholing (o.a. Heidesessie eind januari 2017).
• Zal medio januari een informatie-avond omtrent een actueel thema (bijvoorbeeld: Mijn kind en seks?

Wanneer en hoe praat ik op relaxte wijze met mijn kind over dit (beladen?) onderwerp ) organiseren tussen
MR en en GMR voor een direct contact en betrokkenheid in de medezeggenschap van Archipel-scholen.

• Organiseert en financiert in het najaar een scholingsavond voor MR-leden (bijvoorbeeld door AOb).
• Zal overleggen met afgevaardigde in de Ondersteuningsplanraad (OPR Samenwerkingsverband Kind op 1).
• Zal tweemaal per jaar overleg hebben met de Raad van Toezicht en korte lijnen houden in de communicatie.
• Zal conform het rooster van aftreden afscheid nemen dan wel herkiesbaar stellen van GMR-leden en zal

actief proberen de ontstane vacature(s) in te vullen.
• Houdt zich aan de bevoegdheden zoals die omschreven staan in de Wet medezeggenschap op scholen

Zal zich hiertoe laten faciliteren op haar activiteiten op adequate wijze uit te voeren (o.a.automatisering,
digitale communicatie en ambtelijk secretariaat).

(Wms).

/*"*•
Archipel

♦ Scholen
Voor identificatiedoeleindeif.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 14 mei 2018

- ’ 

’ 

-



’ “ ” 

‘ 
’ 

’ 



     

      
   

   
    

   
    

    
    

     
 

   
 

  
     

   
  

   
     

  
     

   
   

   
   

    
    

      

 
          

   
      

     
       
         

  

 

 

 

 

     

              
                

       
            

            
             

          
       

             
         

               
         

                  
           

      
              

           
               
                
                  

              
  

       
                 

         
             
            

 
 

  
   

Wat hebben we gedaan in 2017?

Heeft zich laten scholen door een
studiedag in januari 2017.
Heeft een scholingsavond
georganiseerd en gefinancierd voor
MR-leden in november 2017.
Heeft een informatie-avond voor
personeel en ouders georganiseerd
over relationele en seksuele
voorlichting in het basisonderwijs in
januari 2017.
Heeft intern vooroverleg voorafgaand 
aan de overlegvergadering.
Heeft MR-en bezocht.
Heeft zich extern laten adviseren over 
het bestuursformatieplan ter
voorbereiding op het
advies/instemming aan het CvB.
Heeft geadviseerd over de begroting
en de aspirant-opleidingsschool.
Heeft voortdurende aandacht voor het
ziekteverzuim en het
gezondheidsbeleid van Archipel
Scholen.
De personeelsgeleding heeft
ingestemd met het BPA.
Heeft aandacht voor allocatiemodel
en verdeling van o.a. bapo.

Welke resultaten hebben we behaald in 2017?

De GMR:
Onderhoudt een goede communicatie met de achterban: de GMR is

zichtbaar via vaste communicatiestructuren.
Aandacht voor het ziekteverzuim, gezondheidsbeleid en
allocatiemodel en verdeling van o.a. Bapo.
Stelt MR'en in staat zich te laten scholen.
Heeft ruim binnen het budget geopereerd. De werkelijke besteding
is als volgt:

Omschrijving kosten

Ambtelijk secretariaat

Scholing

Vergoeding deelnemers

Representatiekosten

Totaal

2017

9.437

4 985

2.560

16.982

2016

10.100

4.600

4.300

100

19.100

Wat gaan we in 2018 doen?•

• Heeft blijvend aandacht voor de continuïteit van kwalitatief hoogwaardig openbaar onderwijs in de regio.
• Heeft blijvend aandacht voor actuele thema s, in het bijzonder: Passend Onderwijs, Krimp, de gevolgen van

nieuwe bestuursstructuren op medezeggenschap, vernieuwing binnen het basisonderwijs.
• Heeft actieve aandacht voor HRM-thema's, waaronder o.a. persoonlijke ontwikkeling van personeel (o.a.

scholing en begeleiding), ziekteverzuim en dan met name arbeidsgerelateerd ziekteverzuim door als zodanig 
ervaren (te) hoge werkdruk, oorzaken en aanpak daarvan (de ontwikkeling en het welzijn van
onderwijsgevend en -ondersteunend personeel zijn belangrijk randvoorwaarden voor een veilige
leeromgeving en kwalitatiefgoed onderwijs voor onze kinderen).

• Heeft zitting in de Arbocommissie, is betrokken bij de totstandkoming van het bovenschoolse
Arbobeleidsplan en evalueert aan de hand daarvan het gevoerde Arbobeleid;

• Is actief bezig met organisatieontwikkelingen in relatie met eerder ingenomen standpunt over regio scholen
en zal hierin de voortgang in beleidsvoorbereiding en implementatie bewaken.

• Zal een actieve bijdrage leveren aan het in kaart brengen van kansen en bedreigingen voor Archipel en
meedenken over het onderscheidend vermogen van Archipel, promotionele activiteiten en mogelijkheden
om zich in positieve zin te profileren.

• Zal, naast de vergadermomenten, tussentijds contact hebben met de CvB inzake beleidsintenties om
proactief mee te denken cq als klankbord en sparringpartner op te treden.

• Zal, gevraagd en ongevraagd, adviseren en overleggen over onderwerpen die de GMR van belang vindt.
• Heeft een proactieve rol in de communicatie met MR en, o.a. door een luisterend oor te bieden.
• Zal op een directe wijze bij bepaalde thema s, voorafgaand aan overleggen met de CvB, inbreng vragen van

MR-en.
• Zal, indien tussentijds gewenst, extra mail overleg inplannen tussen GMR-leden evenals extra overlegtijd

voor eigen agendapunten.
• Organiseert eigen scholing (o.a. Heidesessie begin februari 2018).
• Zal 27 maart 2018 een informatieavond omtrent een actueel thema organiseren tussen MR'en en GMR voor

een direct contact en betrokkenheid in de medezeggenschap van Archipel-scholen.
• Organiseert en financiert in het najaar een scholingsavond voor MR-leden (bijvoorbeeld door AOb).
• Zal overleggen met afgevaardigde in de Ondersteuningsplanraad (OPR Samenwerkingsverband Kind op 1).

Archipel
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• Zal tweemaal per jaar overleg hebben met de Raad van Toezicht en korte lijnen houden in de communicatie.
• Zal conform het rooster van aftreden afscheid nemen dan wel herkiesbaar stellen van GMR-leden en zal

actief proberen de ontstane vacature(s) in te vullen.
• Houdt zich aan de bevoegdheden zoals die omschreven staan in de Wet medezeggenschap op scholen

(W'ms).
• Zal zich hiertoe laten faciliteren op haar activiteiten op adequate wijze uit te voeren (o.a. automatisering,

digitale communicatie en ambtelijk secretariaat)

Theo Thijssen School, Vlissingen

Archipel
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5 Financieel beleid & materieel beleid

Financieel beleid
Archipel Scholen voert een verantwoord financieel beleid, waarbij middelen optimaal worden ingezet voor het
verhogen van de onderwijskwaliteit en tegelijkertijd de risico s in de organisatie voldoende worden afgedekt. Het 
streven is er op gericht dat de financiële middelen worden ingezet naar de vooraf vastgestelde en begrote behoefte
van de scholen.
Schoolbesturen krijgen van het Rijk één totaalbedrag voor personele en materiële uitgaven (lumpsum).
Schoolbesturen mogen het bedrag naar eigen inzicht besteden. Lumpsum biedt nieuwe kansen, maar heeft door de
grotere verantwoordelijkheid, die besturen krijgen, ook risico s in zich. Met de invoering van de lumpsum 
financiering komen loonkosten, alle toelagen, gratificaties en uitkeringen waarop de personeelsleden op grond van
het Kaderbesluit rechtspositie PO en de CAO PO recht hebben, voor rekening van de werkgever. Ook is deze
rechtstreeks verantwoordelijk voor de juiste afdracht van premies en afdrachten.
Voor de ondersteuning bij deze verantwoordelijkheden doet Archipel een beroep op een administratiekantoor (A/S
Works). De werkzaamheden van het administratiekantoor omvatten het uitvoeren van de financiële administratie en
de personele- en salarisadministratie van Archipel Scholen.
Archipel Scholen is een grote schoolorganisatie met een gemiddeld risicoprofiel. Aandachtspunten hierbij zijn
daling leerlingenaantal, hoogte ziekteverzuim, leeftijdsopbouw medewerkers en de personele lasten.

Wat gingen we doen in 2017?

• Het voorbereiden en coördineren van beleid. Het voeren van gesprekken met directeuren over o.a.
huisvestingszaken en financiën.

• Opstellen jaarverslag 2016.
• Vervolg uitwerking notitie Meer handen in de klas
• Opstellen meerjarenbegroting 2018-2021. De aanwezige onderhoudsbegroting actueel houden.
• Optimaal inrichten van de processen (afronden projectplan stip op de horizon )
• Adequate monitoring van formatie (wettelijke bepalingen).
• Penhouder Taal expertise centrum
• Oriënteren om per 1 januari 2018 eigen risicodrager vervanging te worden

Wat hebben we gedaan in 2017? Welke resultaten hebben we behaald in 2017?

Voorbereiding en coördineren van beleid In 2017 2 maal portefeuille gesprekken gevoerd met directeuren
over financiële beleid en huisvestingszaken.

Opstellen jaarverslag 2016 De jaarrekening 2016 is afgesloten met negatief resultaat van €
63.695.

Uitwerking notitie Meer handen in de klas In het schooljaar 2016-2017 zijn extra gelden ingezet voor meer
handen in de klas.

Opstellen meerjarenbegroting De meerjarenbegroting 2018-2021 is goedgekeurd door de RVt op
18 december 2017.

Inrichten van processen Het projectplan "stip op de horizon een samenwerkingsproject met
het administratiekantoor is nagenoeg afgerond in 2017.

In 2017 verantwoording afgelegd over 2016. Per saldo is 80% van
de gemaakte kosten uitgekeerd aan de deelnemende schoolbesturen.
Het restant wordt na afloop/sluiting van het TEC betaalbaar gesteld.
Dit omdat de bekostiging nog één jaar lager doorloopt (bekostiging
op basis van t-1).

Archipel
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Oriëntatie eigen risicodrager In 2017 hebben een tweetal scholen een pilot gelopen (dmv van een
schaduwadministratie). Uiterlijk op 1 oktober 2018 beslissing over
wel ofgeen eigen risicodragerschap.

Wat gaan we in 2018 doen?

• Accountantsdienst aanbesteden.
• Het voeren van extern overleg met diverse stakeholders (in het kader van nieuvvbouwplannen).
• Het voorbereiden en coördineren van beleid op de deelgebieden financiën en beheer.
• Verder inrichten contractadministratie.
• Onderzoeken/invulling geven aan insourcing van de financiële administratie.
• Opstellen meerjarenbegroting 2019-2022.

Materieel beleid
De schoolgebouwen van Archipel Scholen vormen het visitekaartje voor (potentiële) ouders. De inrichting ervan en
de uitstraling van het gebouw en het speelterrein verhogen de indruk van kwaliteit. Schoolgebouwen moeten zijn
aangepast aan de eisen van de toekomst en aan het specifieke profiel van de school. Dat betekent dat scholen zo
ingericht moeten zijn dat nieuwe onderwijsconcepten en ontwikkelingen op het terrein van ICT, Brede School,
voorschoolse opvang e.d. optimaal kunnen worden uitgevoerd.

Wat gingen we doen in 2017?

• Het plan voor nieuwbouw/renovatie voor de Tweemaster/Kameleon in Souburg vaststellen
• Invulling geven aan jaarschijf 2017 volgens meerjarenonderhoudsplan
• Opening Taal expertise centrum in Middelburg
• Uitvoeringsagenda maatschappelijk vastgoed gemeente Veere monitoren. Kernen met prioriteit Westkapelle

en Oostkapelle.
• Schouwen van de scholen voor update meerjarenonderhoudsplan
• Alternatieve onderzoeken voor verplaatsing van het bestuurskantoor
• Verwarmings- en ventilatie situatie op de Stroming verbeteren

Wat hebben we gedaan in 2017? Welke resultaten hebben we behaald in 2017?

Nieuwbouw/renovatie De gemeenteraad heeft op 23 februari 2017 besloten tot nieuwbouw
Tweemaster/Kameleon voor de scholen en het bewegingsonderwijs. In het le concept is de

oplevering gepland in het 4e kwartaal 2019.

Invulling jaarschijf 2017 volgens Uitvoering volgens meerjarenonderhoudsplan. De scholen zijn
plan/inclusief schouwen van de scholen. aanvullend in 2017 geschouwd en opvallende gebreken zijn

aangepakt.

Opening Taal expertise centrum Begin 2017 is het Taal expertise centrum gevestigd in de
voormalige school de Uilenburch. In le instantie gestart met 2
groepen. Momenteel
zijn er 4 groepen gehuisvest.

De gemeente Veere wil een MFA bouwen voor Westkapelle met
daarin ruimte voor De Lichtboei en De Lichtstraal. In het 4e
kwartaal is in opdracht van de gemeente is een Programma van
Eisen opgesteld.
In 4e kwartaal is een visie ontwikkeling gestart voor de nieuwbouw
in Oostkapelle.

Archipel
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Alternatieve verplaatsing van het
bestuurskantoor

Met de KOW zijn gesprekken gevoerd voor mogelijke intrekking op
hun locatie in Middelburg.

Verbeteren binnenmilieu de Stroming De gebreken m.b.t de verwarming zijn opgelost, bij wijze van proef
wordt op één lokaal het ventilatiesysteem weer ingeschakeld en
metingen gedaan m.b.t. het geluidsniveau.
De uitkomsten van de metingen worden besproken in het le
kwartaal.

Wat gaan we in 2018 doen?

• De aanwezige onderhoudsbegroting actueel houden.
• Het voeren van extern overleg met diverse stakeholders (in het kader van nieuwbouwplannen).
• Het voeren van gesprekken met directeuren (tweemaal per schooljaar) over onder andere huisvestingszaken 

en financiën.
• Nagaan wat de mogelijkheden zijn voor de verhuizing van het stafkantoor Onderzoek/plaatsing van

zonnepanelen op een aantal scholen
• Ledverlichting op de scholen uitbreiden.
• Uitvoering van meerjarenonderhoudsplan jaarschijf 2018.

Met de gemeenten Veere, Vlissingen en Middelburg is een strategisch huisvestingsbeleid ontwikkeld.
Doel hiervan is te komen tot een inventarisatie van de (toekomstige) ruimtelijke behoefte van onze schoolgebouwen
in verband met (maatschappelijke en/of onderwijskundige) ontwikkelingen op het gebied van ICT, Brede School,
voorschool e.d. Duidelijk is dat de eisen aan onze schoolgebouwen gaan veranderen.
We onderzoeken voortdurend of in de gekozen organisatie met hoofd en dislocaties belangrijke factoren als
ontwikkeling leerlingaantal, kwaliteit van onderwijs en gewenste professionele cultuur het noodzakelijk maken om
samenvoeging in één gebouw te realiseren.

mr ff

vnTTTTYmmn
Ravenstein, Vlissingen
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6 Kwaliteitsbeleid

Begripsomschrijving
Onder kwaliteit verstaan wij de mate waarin wij erin slagen onze doelen te bereiken naar tevredenheid van het bestuur,
de leerkrachten, de ouders, de kinderen en de overheid. Om te bepalen of doelen behaald worden, moeten de doelen
helder, aanvaardbaar en aanvaard zijn. Daarnaast zijn normerende uitspraken nodig om vast te stellen in welke mate
de doelen worden behaald. Deze doelen en normen worden deels bepaald door de overheid en deels door de school,
in dialoog met relevante groeperingen. Op basis van die dialoog bepaalt de school haar koers, rekening houdend met
wat de groeperingen willen, maar niet tot elke prijs daarop aansluitend. Een school heeft hierin haar eigen
verantwoordelijkheid.
De kern van kwaliteitszorg is te vangen in vijf vragen:
• Doet de school de goede dingen?
• Doet de school de dingen goed?
■ Hoe weet de school dat?
• Vinden anderen dat ook?
■ Wat doet de school met die wetenschap?

Kwaliteitsbeleid wordt zichtbaar in opbrengstgericht werken op bovenschools niveau en op
schoolniveau: het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties.

Kwaliteitszorg in het onderwijs
Als kwaliteit gaat over de mate waarin scholen erin slagen hun doelen te bereiken, gaat kwaliteitszorg om de zorg 
voor die kwaliteit.
Bij het vormgeven van kwaliteit is het van belang de volgende uitgangspunten in acht te nemen:
■ Het primaire proces is de basis.

De aandacht voor het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten en vooral voor het leren van
de leerlingen is de basis van kwaliteitszorg. Voortbouwend op deze basis, richt kwaliteitszorg zich op alle
beleidsterreinen en de samenhang daartussen.

■ Interne kwaliteitszorg is het vertrekpunt, maar het is niet voldoende.
Het is nodig dat een schoolteam haar eigen handelen evalueert en op grond daarvan veranderingen aanbrengt.
Kwaliteitszorg begint dus intern.
Interne kwaliteitszorg is niet voldoende. Inhoud en opbrengst van activiteiten moeten extern getoetst worden. 
Een extern oordeel kan worden gegeven door deskundigen, collega's van andere scholen of de subsidiegever.

■ Klachten. Een school
is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet
bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat
iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijk is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld.
Alle Archipelscholen zijn aangesloten bij de landelijke organisatie Onderwijsgeschillen . Op elke school een
interne contactpersoon aangewezen die de klager verwijst naar de externe vertrouwenspersoon.

. V* *

Vossenburch, Middelburg

Wat gingen we doen in 2017?

• Alle scholen verantwoorden de opbrengsten 2017-2018. De opbrengsten zijn op schoolniveau beoordeeld
(wat is passend?), geanalyseerd (wat is verrassend?) en een borgings-of verbeterplan (wat gaan we
aanpakken?) is opgesteld. De verandering onderwerpen zijn als vast onderdeel in het jaarplan opgenomen.
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• In het kader van de verantwoording aan het bestuur leveren scholen voor 15 september 3 bestanden aan :
jaarplan 2017-2018 met evaluatie, jaarplan 2018-2019 en het scholingsplan 2018-2019. Het toezicht op de
directies is als maatwerk ingericht.

• De opbrengsten van de scholen worden ingebracht bij het jaarlijkse gesprek bestuur-inspectie. De inspectie
heeft toegezegd het rooster van haar schoolbezoeken af te stemmen op de auditplanning. De
auditrapportages zijn op het Internet Schooldossier geplaatst. Het bestuur heeft de kwaliteit van de scholen
in beeld en stuurt hier op. Schoolleiders hebben zicht op de kwaliteit van de school en stemmen hun acties
hier op af.

• Evaluatie Toetsbare doelen strategisch beleidsplan 2015-2019
• Het basisarrangement van alle scholen wordt verlengd. Binnen het nieuwe Toezichtkader werken de scholen

aan verbeterpunten (wat kan beter?) of borgen ontwikkelingen (wat is goed?). Scholen met een attendering
ofeen waarschuwing, ofeen aangepast arrangement werken op basis van een verbeterplan of een plan van
aanpak. Bij toekenning van een aangepast arrangement wordt de Vliegende Brigade van de PO-Raad
ingeschakeld.

• Alle scholen leveren kwaliteitsverantwoording op schoolniveau. Het Schoolvenster en het
Managementvenster worden gebruikt als jaarverslag bij de verantwoording naar het bestuur.

• Registratie alle directeuren bij Schoolleidersregister PO + vormgeving vervolgtrajecten voor (her)registratie.
• 100% van de leerkrachten is ingeschreven in Register Leraar. De invoering is in het voorjaar van 2017 met

een jaar uitgesteld. De registratie bevindt zich echter aan het eind van de gesprekkencyclus, zoals
beschreven in Lerarenbekwaamheid 2013.

• Afname audits. Vijf interne auditoren zijn opgeleid en voeren audits uit. Een externe auditor is in 2017 nog
betrokken in het kader van feedback. Scholen kunnen naast een zelfevaluatie met de auditrapportage
duidelijk maken dat de kwaliteit wordt beheerst. Hierdoor wordt optimaal aangesloten bij het Toezichtkader
2017 van de inspectie.

Wat hebben we gedaan in 2017? Welke resultaten hebben we behaald in 2017?

Verantwoording opbrengsten, Alle scholen werken met een vergelijkbaar en uitwisselbaar format
verbeteringen en borging voor het jaarplan dat is afgeleid van het schoolplan. In

voorkomende situaties wordt dit uitgebreid met specifieke 
verbeterplannen op onderdelen.

Verantwoording naar inspectie De planning van de audits is verder uitgebreid. Er is bovendien een
extra groep (nieuwe) directeuren opgeleid om mee te gaan draaien
in de auditcommissie.

Basisarrangementen Alle scholen vallen nog steeds onder het basisarrangement. In de
auditprioritering wordt aandacht gegeven aan het vervroegd
auditeren na de terugplaatsing in het basisarrangement, zodat kans
op vasthouden zo groot mogelijk is.

Managementgesprekken Met alle directies zijn de managementgesprekken gevoerd waarbij
de toetsbare doelen uit strategisch beleidsplan aan de orde zijn
geweest, maar ook de stand van vulling schoolvensters tegen het
licht werden gehouden.

(her) Registration schooldirecteuren Inmiddels zijn de meeste schooldirecteuren geregistreerd als
registerdirecteur. Sommigen hebben dat via een assessment ofCVA
geregeld. Voor een aantal directeuren loopt het traject nog en
worden verdere aanvullende afspraken gemaakt. De meeste zittende
directeuren volgen de opleiding directeur IKC om aan de
herregistratie te voldoen.

Registratie leerkrachten De registratie van leerkrachten in het leerkrachten register loopt niet
voorspoedig.
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Wat gaan we in 2018 doen?

• Alle scholen verantwoorden de opbrengsten 2017-2018. Per leergebied zijn streefdoelen vastgelegd. De
opbrengsten zijn op schoolniveau beoordeeld (wat is passend?), geanalyseerd (wat is verrassend?) en
actiepunten in een borgings-ofverbeterplan (wat gaan we aanpakken?) opgesteld. De
veranderingsonderwerpen of actiepunten zijn als vast en eerste onderdeel in het jaarplan opgenomen.

• In het kader van de verantwoording aan het bestuur leveren scholen voor half september van elk schooljaar
drie bestanden aan : het jaarplan 2017-2018 met evaluatie, jaarplan 2018-2019 en het scholingsplan 2018
2019.

• De resultaten van de scholen worden ingebracht bij het jaarlijkse gesprek bestuur-inspectie. De inspectie 
heeft toegezegd het rooster van haar schoolbezoeken af te stemmen op de auditplanning. De
auditrapportages zijn op het Internet Schooldossier geplaatst.

• Afnemen audits. Na een scholingstraject is het aantal interne auditoren uitgebreid. Negen interne auditoren 
zijn nu opgeleid en voeren audits uit. Scholen kunnen naast een zelfevaluatie met de auditrapportage
duidelijk maken dat de kwaliteit wordt beheerst. De auditsystematiek sluit volledig aan bij het Toezichtkader
2017 van de inspectie. Auditplanning tot zomer 2018 : in januari de onderbouw van de Theo Thijssenschool,
in maart De Leeuwenburch en in mei de Frans Naereboutschool. Voor het schooljaar 2018-2019 worden
o.m. de bovenbouw van de Theo Thijssenschool, De Sprong, Het Talent en De Vossenburch ingepland.

• De auditrapportage wordt door de directeur van de betreffende school aan de hand van een ontwikkelagenda
toegelicht in het directeurenoverleg.

• De kwaliteitszorg systematiek wordt herijkt op basis van het nieuwste toezichtkader van de Inspectie.
Hiervan afgeleid volgen beleidsplannen rondom managementgesprekken, starten leerkrachten,
auditsystematiek, gesprekkencyclus, zelfevaluatie.

• Op basis van bovenstaande worden afspraken gemaakt met directies over de in te zetten systemen.
• Evaluatie Toetsbare doelen strategisch beleidsplan 2015-2019 als basis voor het nieuwe beleidsplan.
• Het basisarrangement van alle scholen wordt verlengd. Binnen het Toezichtkader 2017 werken de scholen

aan verbeterpunten (wat kan beter?) of borgen ontwikkelingen (wat is goed?). Scholen met een attendering
ofeen waarschuwing, of een aangepast arrangement werken op basis van een verbeterplan of een plan van
aanpak. Bij toekenning van een aangepast arrangement wordt de Vliegende Brigade van de PO-Raad
ingeschakeld.

• Alle scholen leveren kwaliteitsverantwoording op schoolniveau. Het Schoolvenster en het
Managementvenster van Vensters PO worden gebruikt als jaarverslag bij de verantwoording naar het
bestuur.

• De schoolgidsen worden via Vensters PO ontwikkeld.
• Registratie alle directeuren bij Schoolleidersregister PO + vormgeving vervolgtrajecten voor (her)registratie.
• 100% van de leerkrachten is op grond van een bestuursbesluit ingeschreven in Register Leraar.

M

Tweemaster, Oost-Souburg

PR en Marketing:

Naast de jaarlijkse invulling van de Kinddag in november ligt de focus op een goede presentatie van de scholen naar
buiten door middel van de websites van Archipel en de scholen. Naast een eigen invulling per school worden
bouwstenen centraal gesteld. Een nieuwe ontwikkeling is de invulling van het Schoolvenster. Vensters PO
(www.scholenopdekaart.nl) is een initiatief van de PO-raad. Bij 2 activiteiten worden scholen van andere besturen
uitgenodigd deel te nemen: het Groot Archipeldictee en het Archipel Rekendictee. Door middel van persberichten 
worden de media geïnformeerd over Archipelactiviteiten.
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Wat gingen we doen in 2017?

• Archipeldictee 2017 (13eeditie) organiseren op 13-12-2017
• Archipel Rekendictee 2017 (5' editie) organiseren op 22-03-2017
• Code Goed bestuur blijven opvolgen.
• Op basis van advies BOOM Communicatie wordt voor alle websites van Archipelscholen een nieuwe opzet

gekozen met een verantwoorde inzet van sociale media. Vasthouden aan huidige logo Archipelscholen en
eenduidig gebruik van beeldmerk (huisstijl, formats, templates).

• Jaarlijkse aandacht voor Kinddag op 20 november.
• Actuele schoolvensters (Vensters PO) op www.scholenoodekaart.nl met een publicatiestatus van 100%

Wat hebben we gedaan in 2017? Welke resultaten hebben we behaald in 2017?

13e editie Archipeldictee in de Zeeuwse 16 scholen nemen deel aan dit dictee. Individueel winnaar is
Bibliotheek georganiseerd een leerling van Archipelschool De Tweemaster-Kameleon. De

wisselbeker voor het beste gemiddelde groepsresultaat gaat
naar Archipelschool het Talent.

Scheldemond College stelde de aula weer beschikbaar en dit
keer ook hun tablets. De finale van het dictee werd gespeeld via
een kahoot op de tablets van Scheldemond. De L
onneboot won de wisselbeker. Het beste individuele resultaat
was voor een leerling van de Vossenburch

Code Goed bestuur De Code Goed bestuur wordt jaarlijks onderschreven en
gevolgd.
zie website: https://archipelscholen.nl/wp
content/uploads/2017/07/Code-goed-bestuur.compressed.pdf)

Websites Archipelscholen Boom communicatie heeft een langdurig traject opgezet om te
komen tot de inrichting van nieuwe websites voor alle scholen.
Na afronding van het traject bleek de opdracht niet 100%
helder te zijn en is dus een minder volledig [product
opgeleverd, dan aangenomen. Er zal een intern vervolg traject 
worden gestart om te komen tot volledig functionerende 
websites voor alle scholen.
Alle scholen beschikken over een beeldverzameling om te
gebruiken op de websites met daarin de nieuwe
communicatielogo s

Jaarlijkse kinddag De kinddag 2017 is individueel ingevuld door de verschillende
scholen.

Schoolvensters Alle scholen zijn op Schoolvensters zo goed mogelijk gevuld.
Afhankelijk van specifieke situaties varieert dit tussen 85% en
100%.

5e editie Archipel Rekendictee 
georganiseerd in Scheldemond College

Wat gaan we in 2018 doen?

• Archipeldictee 2018 (14e editie) organiseren.
• Archipelrekendictee 2018 (6e editie) organiseren.
• Code Goed bestuur blijven opvolgen.
• De nieuwe opzet van de websites per 1-8-2017 met een verantwoorde inzet van sociale media wordt

begeleid door een groep specialisten vanuit de organisatie, waarbij ondersteuning wordt geboden op het
technische vlak en de gemaakte afspraken worden gecontroleerd.

• Alle Archipelscholen nemen in de jaarplanning activiteiten op in het kader van de jaarlijkse Kinddag op
20 november.

Archipel
*♦ Scholen

Archipel
Voor identificatiedoeleindei/.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 14 mei 2018

-

’ 



            
              

    
                

    

   

 
 

  
   

• Alle schoolvensters (Vensters PO) op www.scholenopdekaart.nl zijn actueel en hebben een
publicatiestatus van zo mogelijk 100%. De mogelijkheden van Schoolvensters worden benut door ook de
schoolgids van Schoolvensters te gebruiken.

• Organisatie personeelsdag op 22 maart 2018 met als centrale thema de vijf kernwaarden van onze
organisatie.

• Het communicatieplan wordt geactualiseerd.

Samenwerkingsschool Magda!on,
Veere
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Toekomstige ontwikkelingen

In vogelvlucht schetsen wij enkele meerjarige toekomstige ontwikkelingen die voor onze organisatie van belang
zijn. Omdat wij in ons meerjarig strategisch beleidsplan voor de periode 2015-2019 deze ontwikkelingen
beschreven hebben, volstaan wij hier met een korte aanduiding.
Op alle niveaus van de organisatie en van de school zal iedereen in overeenstemming met de missie en visie en de
eigen doelstellingen moeten handelen.

Onderwijskundig beleid
Voortgang in I.K.C. ontwikkeling in elk van de drie gemeenten. Aandacht voor verschillende integrale 
onderwijsmodellen (onder andere van gelijke schooltijden en continu-rooster). Binnen A.O.S. Aspirant
Opleidingsschool (opvolger van DOS Plus (= Scholen voor de toekomst) worden thema s concreet uitgewerkt.
Professionalisering staat centraal.

Personeelsbeleid en organisatie
De situatie op het gebied van onze personeelsopbouw en gekozen organisatie (hoofd- en dislocaties) brengt met zich
mee dat wij hogere uitgaven hebben dan de gemiddelde school onder lumpsum. Zo nodig worden additionele
maatregelen genomen om de organisatie ook voor de langere termijn financieel gezond te houden. We gaan geen
(personele) verplichtingen aan die op termijn niet meer te betalen zijn. We maken het binden van (startende) 
leerkrachten aan onze organisatie tot een speerpunt.

Organisatie & beleid
Krimp: Gesprekken om te komen tot verdergaande, zo mogelijk integrale samenwerking met collega-besturen.
Daarnaast worden met die collega besturen ook andere thema s besproken.

Financieel beleid
Op termijn zal het ministerie van OC en W nog meer financiële risico s overdragen naar de
schoolbesturen. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk verdwijnen van de Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL) van
leraren. Voldoende weerstandsvermogen en scherpe analyses van de risico s blijven nodig.
De druk op onze exploitatie zal toenemen onder andere door de uitvoering van Passend Onderwijs; het niet in de pas
lopen van de vergoedingen en de uitgaven van materiële instandhouding; de wijziging van groeiregeling (berekening
niet op schoolniveau maar op bestuursniveau); de bestuurlijke aanvulling om de bekostiging functiemix te
realiseren; kosten duurzame inzetbaarheid; het niet in de pas lopen van de vergoedingen en de uitgaven schoonmaak
én gemeentelijke bezuinigingen.

Materieel beleid
We blijven monitoren of in de gekozen organisatie met hoofd en dislocaties belangrijke factoren als ontwikkeling
leerlingaantal, kwaliteit van onderwijs en gewenste professionele cultuur het noodzakelijk maken om samenvoeging
in één gebouw te realiseren of samenwerking met partners ( ander schoolbestuur, kinderopvang) te bewerkstelligen.
Doordecentralisatie van huisvesting onderhoud buitenkant is per 1 januari 2015 gerealiseerd.

Kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitszorgbeleid wordt geactualiseerd pragmatisch vertaald naar andere onderdelen van de organisatie. De
beleidsagenda legt een accent op taal en rekenen. Binnen Archipel Scholen zijn leergemeenschappen rond taal/ lezen
en rekenen en zorg actief. De resultaten van onze scholen, zoals verzameld in het leerlingenvolgsysteem (PamasSys)
bepalen mede de te nemen acties. Rekenen, taal en lezen zijn daarbij speerpunten. Het jaarplan is een concrete 
uitwerking voor een jaar van het schoolplan. De schoolontwikkeling staat centraal.
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8 Continuïteitsparagraaf
De Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO) is uitgebreid met een voorschrift dat voorziet in de opname van een
zogeheten Continuïteitsparagraaf in het jaarverslag.
Onderstaande kengetallen en overzichten op het verwachte exploitatieresultaat in de komende jaren en de
ontwikkeling van de vermogenspositie geven inzicht in de financiële gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid. 
Aanvullend is een overzicht van het risicomanagement opgenomen.

KENGETAL (stand 31/12)

Personele Bezetting in FTE:

-Management/Directie

-Onderwijzend Personeel

overige medewerkers

Leerlingenaantallen

* prognose

31-12-2017 JAAR JAAR JAAR
2018* 2019* 2020*

16 16 16 16

162 159 156 153

17 17 17 17

2.609 2.567 2.530 2.506

Toelichting op de kengetallen:
In de begroting en het daarmee samenhangende formatieplan is uitgegaan van school specifieke prognoses. Gelet op 
het feit dat Archipel werkt met een formatietoedeling op grond van het leerlingenaantal op de eerste schooldag (t)
worden grote fluctuaties voorkomen. Door daling van de personele baten ontstaat jaarlijks per 1 augustus
ontslagruimte. Dit wordt gerealiseerd door plaatsing van het personeel in het risicodragend deel van de formatie
(RDDF-plaatsing).
Voor wat betreft het natuurlijk verloop is voor de jaren 2020 en 2021 uitgegaan van een werkelijk uittreed
percentage 100% bij het bereiken van de AOW leeftijd. Uittredend personeel gedurende de periode 2018 t//m 2021
wordt (deels) herbezet via tijdelijke benoemingen. In bovenstaande kengetallen en de meerjarenbegroting is dit
verder doorgerekend.

Balans

ACTIVA

Materiële VA

Vlottende activa

Liquide middelen 
TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

Algemene reserve

Bestemm ingsreserves

Voorzieningen

Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

prognose

31-12-2017

1.705.333

1.106.072

2.701.013
5.512.418

2.624.446

628.076

275.458

1.984.438

5.512.418

JAAR JAAR 2019* JAAR 2020*
2018*

1.705.000 1.705.000 1.705.000

1.106.000

2.501.000
5.312.000

2.625.000

428.000

275.000

1.984.000

5.312.000

1.106.000

2.377.000
5.188.000

2.651.000

278.000

275.000

1.984.000

5.188.000

1.106.000

2.300.000
5.111.000

2.674.000

178.000

275.000

1.984.000

5.111.000
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Staat/ Raming van Baten en Lasten

BATEN

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen
en subsidies

Overige baten

TOTAAL BATEN

LASTEN

Personeelslasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

TOTAAL LASTEN

Saldo Baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten

31-12-2017

16.254.000

231.000

318.000

16.804.000

13.925.000

332.000

1.080.000

1.446.000

JAAR 2018*

15.667.000

167.000

186.000

16.020.000

JAAR 2019* JAAR 2020*

15.165.000 14.840.000

102.000 100.000

186.000 186.000

15.453.000 15.127.000

13.573.000

324.000

1.033.000

1.090.000

TOTAAL RESULTAAT

prognose

16.784.000

+20.000 

+ 1.000

+ 21.000

16.020.000

170.000

0.000

0

13.005.000

285.000

12.713.000

262.000

1.049.000

1.088.000

15.427.000

+ 26.000

0.000

+ 26.000

1.046.000

1.082.000

15.104.000

+ 23.000

0.000

+ 23.000

De eerste jaarschijf van de meerjarenraming 2018 2021 geeft een tekort van 0 (sluitende begroting). Voor de jaren
daarna geeft de begroting een klein positief saldo

Toelichting
Het investeringsniveau wordt afgestemd op de som van de afschrijvingen waardoor de materiële vaste activa vrijwel
hetzelfde blijft.
De meerjarenraming tot en met 2020 geeft een gering positief saldo. De algemene reserve/liquide middelen zal
hierdoor een kleine verandering ondergaan. De gelden uit het Herfstakkoord (= bestemmingsreserve) worden in
2018 en daarna ingezet. Hierdoor nemen de liquide middelen af.

Risico-paragraaf (risicomanagement)

In de begroting/formatieplan is gerekend met een aantal aannames/vooronderstellingen om tijdig de berekeningen 
voor het komend schooljaar uit te kunnen voeren.
Komen deze niet uit, dit kan zijn in positieve zin, maar ook in negatieve zin, dan moeten de berekeningen worden
bijgesteld. Dit brengt een zeker risico met zich mee.
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Een aantal risico s wordt genoemd met tevens aangegeven op welke wijze getracht wordt dit in beeld te houden

Impact legenda

Rood Urgent risico; de instelling moet op korte termijn opvolging geven aan het afdekken van het risico

Geel Middelgroot risico; de instelling dient opvolging te geven aan het afdekken van het risico en aan de
wijze waarop het betreffende risico afgedekt moet gaan worden

Groen Laag risico; dit risico behoeft geen nadere aandacht

Domein: FINANCIËN

Bezuinigingen die het Ministerie invoert;

Impact: Niet beïnvloedbaar, politiek afhankelijk, het is altijd te hopen dat deze maatregelen tijdig bekend
gemaakt worden;

Hogere loonkosten, die niet gecompenseerd worden via de gemiddelde personeelslast (GPL); te denken valt aan
de pensioenpremies.

Impact: Dit is afhankelijk van politieke beslissingen, ingegeven door de economische recessie; het enig watje
hier aan kunt doen is in de meerjarenraming de GPL hoger ramen dan werkelijk het geval is;

De aannames in het formatieplan van de verschillende formatie-componenten komen niet uit zoals bv. 
arrangementen, aanvullende formatie, Passend Onderwijs, etc; met name het aantal leerlingen met een
ondersteuningsarrangement laat zich lastig ramen. Het formatieplan wordt begin het kalenderjaar opgesteld, dan
worden de gesprekken met de directeuren over invulling van formatie opgestart, mutaties in arrangements
leerlingen vinden vaak plaats tegen het einde van het schooljaar; aan directeuren vragen we de raming van de
arrangementen leerlingen zo nauwkeurig mogelijk te doen; je bent ook van ouders afhankelijk die de beslissing 
nemen om een kind al dan niet van school afte halen of te plaatsen; plus dat thans gewerkt wordt met zgn
ondersteuningsarrangementen, waarbij het geen vanzelfsprekendheid meer is dat hiervoor een leerkracht wordt
ingezet. Het kan net zo goed een onderwijsassistent zijn.

Impact: Financiële gevolg op korte termijn die binnen een schoolteam opgelost moet worden (minder middelen 
voor schoolformatie). Het betekent voor een schoolteam minder ondersteuning door onderwijsassistent,
ambulant begeleider. zorgassistent( wellicht aanpassing groepsindeling).

Domein: BESTUUR EN ORGANISATIE

Het leerlingenaantal daalt per saldo meer dan die 2% zoals is aangenomen;
CBS onderzoek geeft de volgende cijfers aan mbt het aantal leerlingen in het basisonderwijs: in Vlissingen
stabiel, in Middelburg 6% daling en in Veere 19% daling.CvB heeft krimpscenario s in beeld gebracht bij RvT
met de daarbij passende maatregelen.

Impact: Geen financiële gevolgen op korte termijn.
Dit zou kunnen betekenen dat er meer plaatsing van personeel in het risicodragend deel van de formatie nodig
zou zijn. Echter het Transfercentrum (TCOZ) heeft als (mede) doel dat de instroom in de WW voorkomen moet
worden, dit is dan ook een gepaste veiligheidsklep.

Domein: PERSONEEL

Gepland natuurlijk verloop van personeel valt tegen; lastig te plannen, zeker gelet op de kabinetsbesluiten dat
iedereen langer moet doorwerken;

Impact: Geen financiële gevolgen op korte termijn

De gemiddelde leeftijd bij Archipel loopt uit de pas met de landelijke gemiddelde leeftijd; dit blijft zo lang er
weinig jonge leerkrachten in dienst kunnen treden;
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Impact: Geen financiële gevolgen op korte termijn

De rechten die personeelsleden op grond van de CAO-PO claimen op een vaste aanstelling. Hierbij ontstaat
nogal eens een spagaat met de afweging tussen de continuïteit op schoolniveau en het voorkomen van
rechtspositionele verplichtingen op bestuursniveau.
Zelden wordt gebruik gemaakt van payrollconstructies. Vooral bij kortdurende projecten waarbij de extra kosten
door externe financiering worden gedekt.
Ook bij payroll is echter het risico van opeenvolgend werkgeverschap aanwezig.
Het Transfercentrum geeft hierbij ondersteuning .

Impact: Geen financiële gevolgen op korte termijn. Het Transfercentrum (TCOZ) geeft hierbij ondersteuning, 
monitort het aantal dienstverbanden.

Door toename van de druk op de werkvloer, kan het werkgerelateerd ziekteverzuim toenemen. Bij de
directeuren ligt de belangrijke taak om dreigende uitval als gevolg van werkgerelateerde klachten te
voorkomen. Zie ook het Gezondheidsplan Archipel Scholen.

Impact: Geen financiële gevolgen op korte termijn. De vraag blijft of er voldoende inzetbaar personeel
beschikbaar is via het Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ))

Knellende regels in CAO.
Voorbeelden hiervan:
Opbouw van rechten van personeelsleden : ingewikkeld, tijdrovend, sluit niet altijd aan op de continuïteit van
de school, maar vooral risicovol;
Verplichte inzet van mensen : discrepantie tussen dagen / werktijdfactor / competenties / groepen;

Impact: Geen financiële gevolgen op korte termijn

Domein: HUISVESTING

Door terugloop van het aantal leerlingen zijn er minder vierkante meters (ruimten/leslokalen) die bekostigd 
worden vanuit de middelen Materiële Instandhouding. Die ruimten worden wel benut, dus energie en
schoonmaak uitgaven worden wel gemaakt.

Impact: Geen financiële gevolgen op korte termijn.

Domein: Financiën

De Leeuwenburch komt in 2018 voor het eerst onder de opheffingsnorm van de gemeente Middelburg. Bij het
derdejaar komt de bekostiging te vervallen.

Impact: Geen financiële gevolgen op korte termijn. Op basis van gemiddelde schoolgrootte voldoende ruimte
om te continueren.

Risicobeheersing en controlesystemen:
Voor de beheersing volgt stichting Archipel Scholen een planning-en controlcyclus.
Jaarlijks wordt de begroting conform de statuten van de stichting goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Deze
begroting is het kader waarbinnen het komende jaar gewerkt mag worden. Bij de begroting wordt ook een
meerjarenbegroting over vier jaren aan de Raad van Toezicht voorgelegd, zodat dit een doorkijk geeft naar de
financiële positie op de langere termijn. De begroting wordt opgesteld met het principe dat de baten en lasten in
evenwicht zijn. Indien in de loop van het kalenderjaar afwijkingen op de begroting ontstaan, wordt dit gemeld in de
kwartaalrapportages. Naast deze bewaking van de begroting wordt in september jaarlijks een doorrekening gemaakt
van de formatie van het nieuwe schooljaar ter toets of de formatieplanning is uitgekomen. Aan het einde van de
cyclus komt de jaarrekening, die gecontroleerd wordt door de accountant.
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Stichting Archipel Scholen beschikt niet over een gestructureerde risicobeheersings- en controlesysteem. Op
rapportagemomenten worden risico s (en eventuele beheersmaatregelen) geïnventariseerd. Indien risico s acuut
worden, wordt naar bevinding van zaken gehandeld.

SWNWERlUKOSSCMOOi

VEERSE STIJL

t>e Ll$p«ltüut

Samenwerkingsschool Lispeltuut,
Oostkapelle
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9 Bijlagen

Bijlage Hoofdstuk 1: Organisatiebeschrijving
Teldatum gegevens per school

Teldatum

SCHOOL

Golfslag/03CT

Sprong/04GK

Lispeltuut/05ZQ

De Stroming 14EX

T. Thijssen Pb/14IP

Vossenburchl4\1T

Lonneboot/T4MT 01

Twcemastcr-Kamelcon/15AU

Het Talent/15IH

De Omnibus/15JI

t Mozaïek/I50J

Leeuwenburch/15LA

Branding/BE I5TF

Frans Naerebout Ravenstein/15VN

Lichtboei/18GB

Het Veer/18HU

t Vierschip/2ILVV

Teldatum

1 10-2012 1 10-2013 1 10-2014

101

155

49

Archipel totaal

II

285

375

197

113

273

230

205

97

190

179

245

92

47

169

3002

Teldata totaal aantal leerlingen Archipel

3286 3182 3129 3050

7eldutuni

10-2015 1 10-2016 10-2017

107

158

80

239

373

178

119

265

235

180

104

192

208

226

80

162

2906

120

170

76

263

375

171

127

289

219

161

81

170

211

213

73

149

2868

119

159

82

247

387

162

135

308

201

134

75

162

206

219

61

139

2796

124

145

79

272

415

149

147

306

172

213

146

200

201

57

138

2764

3065 3080 3067 3056 3039 3002 2906 2868 27%

125

139

75

286

395

132

140

285

152

184

136

164

202

51

143

2609

2764 2609
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Gewichtenleerlingen
Onze Archipelscholen worden bezocht door ruim 2600 kinderen (stand van zaken 1-10-2017), daarvan heeft 17%
een leerlingengewicht. We beschikken over overzichten van de groepen en de gewichten van de leerlingen.

Per school / per locatie zijn de onderwijskundige consequenties vastgesteld naar aanleiding van die gewichten van
de leerlingen en hun specifieke problemen.

Voor het bepalen van het gewicht van de leerling worden bij de opleidingen van de ouder(s) drie categorieën
onderscheiden:

het gewicht 0.3 wordt toegekend aan leerlingen van wie beide ouders of de ouder die belast is met de dagelijkse
verzorging een opleiding uit categorie 2 (maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs ofvmbo basis- of
kaderberoepsgerichte leerweg) heeft gehad.

het gewicht 1.2 wordt toegekend aan leerlingen van wie één van de ouders een opleiding uit categorie 1 en de
ander een opleiding uit categorie 1 (maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk) óf2 (maximaal lbo/vbo,
praktijkonderwijs ofvmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg) heeft gehad.

één van de ouders ofbeide ouders een opleiding heeft gehad

Lonneboot, Nieuw & St.Joosland

het gewicht 0 wordt toegekend aan leerlingen van wie
uit categorie 3 (overig voortgezet onderwijs en hoger).

Archipel
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Bijlage Hoofdstuk 3 Personeelsbeleid Ziekteverzuim (ZV)

Landelijk gemiddelde ZV percentage Archipel gemiddelde ZV percentage

6.50 %

6.00 %

6.30 %.

6.20 %.

n.n.b.

8.23%

8.90%

7,35 %

6,90 %

6,66 %

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Het aantal cliënten van het bedrijfsmaatschappelijk
werk

2012 2013 2014 2015 2016

83 78 84 69 64

Problemen samenhangend met het werk/
de werksituatie

Problemen in verband met
ziekte/arbeidsongeschiktheid

38 41

45 37

40

44

43

26

38

26

Mobiliteit 2013 2014 2015 2016 2017

Aangevraagd en gerealiseerd intern II 10 10

Aangevraagd en gerealiseerd extern

Overige wisseling van school

Uit en doorstroom medewerkers 2013 2014 2015 2016 2017

FPU

Pensioen 65 jr

10

0

Ontslag eigen verzoek 10

Gedwongen ontslag

Afgekeurd

Overleden

Klachten

Nieuw

2015 2016 2017

Doorlopend

Afgehandeld

Archipel
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Opbouw personeelsbestand 31 december 2017
Man : 38 fte
Vrouw : 158 fte 
Totaal : 196 fte

Personeel per 31 december 2017: geslacht en leeftijd.

Geslacht

■ Vrouw

Leeftijd

Personeel per 31 december 2017: leeftijd

&o

50
40

£ 30

20

10

0

23

I
21-30

31-40 41-50 51-60
Leeftijd

Personeel per 31 december 2017: contracttype

Contracttype

1 37

Bepaadetijd

Onbepa»de tijd
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De samenstelling van de Raad van Toezicht Archipel Scholen:

Bijlage Hoofdstuk 4: Organisatie & beleid

* Mevrouw P.J.L.L.M. (Ellie) Walrave-Troost.
Heeft naast bestuurlijke ervaring en beleidsmatige kennis ook ervaring op onderwijs- en jeugdbeleid, sociale zaken en
werkgelegenheid, WMO en leefbaarheid.
Sinds 1 januari 2012 lid Raad van Toezicht Stichting Archipel Scholen.
Hoofdfunctie:
Gepensioneerd. Werkverleden: Adviseur en plaatsvervangend sectorhoofd bij Scoop, provinciaal instituut voor
sociale en culturele ontwikkeling. Oud-wethouder, -locoburgemeester en -gemeenteraadslid van de gemeente
Vlissingen. Naast bestuurlijke ervaring is er beleidsmatig o.a. kennis en ervaring op bevolkingsontwikkeling/krimp,
onderwijs, jeugdbeleid, sociale zaken en werkgelegenheid, WMO.

* Mevrouw mr. A.N.(Andrée) Tankink.
Zij brengt haar kennis op bedrijfseconomisch en juridisch gebied in. Ook haar ervaring met ondernemerschap en het
opzetten van nieuwe diensten zijn van nut bij de uitvoering van haar adviserende en toezichthoudende rol.
Sinds 1 januari 2012 lid van de Raad van Toezicht.
Hoofdfiinctie:
Senior projectleider van de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland.

De heer drs. A.A. (André) Merks. Hij heeft ruime ervaring met het opzetten, implementeren, uitvoeren en toetsen
van integraal (patiënten) veiligheidsbeleid, kwaliteitsmodellen, scholingsbeleid en organisatieveranderingen. Hij
heeft 6 jaar deel uitgemaakt van de medezeggenschapsraad van OBS de Knotwilg in Oostkapelle.
Hij is lid van de Raad van Toezicht sinds 1 september 2014.
Hoofdfunctie:
Hij is werkzaam als hoofd kenniscentrum en hoofd afdeling opleidingen van Emergis, centrum voor GGZ.
Nevenfuncties: bestuurslid (penningmeester) stichting 1NSMA, lid International Neuman Systems Model trustee
Group, Meesterproef begeleider GGZ Verpleegkundig Specialist opleiding (Utrecht).

* De heer E.H.J (Erik) van den Dobbelsteen MSc. Naast de onderwijsinhoudelijke ervaring brengt hij
beroepservaring op de kennisgebieden, marketing, communicatie, klantgerichtheid en verandermanagement met zich
mee. Tevens neemt hij zitting in de examencommissie van het Zakelijke en Economisch college van Scalda.
Hij is door de gehele GMR bindend voorgedragen en is lid sinds 1 september 2014.
Hoofdfunctie:
Is Commercieel manager bij de Schipper Groep. Voorheen opleidingsmanager voor twee opleidingen, Commerciële
Economie en Communicatie van de HZ University of Applied Sciences (HZ).*

* De heer Th.(Theo) Herman. Is al ruim 40 jaar actief in het onderwijs. Hij heeft eerdere ervaringen als lid RvT bij
Weer samen naar school Zeeuws Vlaanderen en Respons Zeeland.Naast de onderwijskundige expertise heeft hij
ruime ervaring op het gebied van begeleidingskunde, supervisie en HRM.
Hij is door de gehele GMR bindend voorgedragen en is sinds 1 september 2015 lid.
Hoofdfunctie:
Hij is projectleider onderwijskundige innovaties bij Scalda Temeuzen en Tessenderlandt Breda.
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De samenstelling van het College van Bestuur:
* De heer C.J. (Cees) Corstanje MEM
Hoofdfunctie: 2017
Voorzitter College van Bestuur Archipel Scholen
Nevenfuncties aan de functie verbonden: 2017
Voorzitter Passend Onderwijs PO Walcheren;
Voorzitter Regionale Educatieve Agenda;
Secretaris Jeugdsportfonds Zeeland;
Secretaris Jeugdcultuurfonds Zeeland;
Ambassadeur Meer muziek in de klas.

Nevenfuncties niet aan de functie verbonden:
Lid Raad van Toezicht Jeugdvoetbalopleiding Zeeland (JVOZ). Beëindigd per 1 februari 2017.
Voorzitter Stichting Jong Ambon. Beëindigd per 1 augustus 2017.
Hoofd Jeugdopleiding vv Zeelandia Middelburg / jeugdtrainer team ZM Jeugd onder 10 jaar.

T Vierschip, Arnemuiden
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Bijlage hoofdstuk 5: Financieel beleid & materieel beleid
Financiële positie op balansdatum
Hieronder treft u aan de balans per 31 december 2017. De balans is een momentopname van de vermogensstructuur
van de organisatie. Hierna vindt u een overzicht van de financiële situatie op 31 december 2017 in vergelijking tot
de situatie van een jaar daarvoor.

Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017Activa

Immateriële vaste

Materiële vaste activa

Financiële vaste

Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen

Totaal activa

1.638.283 1.673.368

67.050 60.300

1.106.072 1.322.643

Eigen vermogen 

Voorzieningen

2.701.013 2.436.825

5.512.418 5.493.136

Kortlopende
schulden

Totaal passiva

3.252.522

275.458

1.984.438

5.512.418

31-12-2016

3.232.073

299.701

1.961.362

5.493.136

Toelichting op de balans:

Activa:
Een geringe afname van de Materiële vaste activa, de som van de investeringen in 2017 (297.000) is lager dan de
som van de afschrijvingen in 2017 (332.000). Het merendeel is geïnvesteerd in inventaris en apparatuur en
leermethoden.
Financiële vaste activa dit heeft betrekking op betaalde waarborgsommen gebruik hardware Snappet.

De Vorderingen geven een afname van 217.000.
Afname vordering op OCW 24.000
Overige vorderingen 180.000 voornamelijk door afname vordering 93.000 op
Samenwerkingsverband/arrangementen Kind op 1 over augustus t/m december 2017;- 32.000 
Vervangingsfonds en 32.000 nog te ontvangen gelden detachering )
Overlopende activa 11.000 (+ 10.000 transitorisch posten 15.000 overige overlopende activa en -6.000
verstrekte voorschotten). Een specificatie van deze posten is opgenomen in de jaarrekening onder 
voorraden & vorderingen.

De liquide middelen geven een toename van 264.000. Een specificatie van deze posten is opgenomen in de
jaarrekening onder effecten & liquide middelen..
Voor het verloop van de Liquide middelen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht zoals opgenomen in de
jaarrekening. Het resultaat over 2017; verandering in vlottende middelen 240.000 hebben een positiefeffect op de
liquide middelen. Een specificatie is opgenomen in de jaarrekening onder Effecten en Liquide middelen.

Passiva:
Het positieve resultaat over 2017 is toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Aan de Algemene reserve is een bedrag
van + 108.000 toegevoegd en aan de Bestemmingsreserve is bedrag onttrokken van 87.000.
Hiervan is 75.000 in mindering gebracht op de bestemmingsreserve NOA en 12.000 in mindering op de
bestemmingsreserve le Waardering activa.
Zie ook bestemming van het resultaat in de jaarrekening.
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De Voorzieningen zijn per saldo met 24.000 afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door het vrijvallen van voorziening
buitenonderhoud 41.000 en de voorziening spaarverlof 12.000. Vanaf 2017 wordt het groot onderhoud rechtstreeks 
op de exploitatie verantwoord. Op de voorziening spaarverlof waren geen rechten meer aan verbonden. De
voorziening jubilea is 24.000 neerwaarts bijgesteld.
Arbeidsongeschiktheid voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van
beloningen aan personeelsleden die naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om
werkzaamheden te verrichten is een voorziening langdurig zieken opgenomen ( 53.000).
De Kortlopende schulden geven een toename van 23.000 t.o.v. 2016 voornamelijk door een toename van de overige
kortlopende schulden. Zie specificatie jaarrekening onder Kortlopende schulden.

De begroting over 2016 gaf een negatief resultaat van € 167.348.
Uiteindelijk resulteert een positief resultaat over 2017 van € 20.449. Het resultaat over het boekjaar 2016 bedroeg €
63.695 negatief.
Hieronder een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en begrote baten en lasten
voor het kalenderjaar 2017 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2016.

Rijksbijdragen OCenW

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Totaal baten

Realisatie Begroting
2017 2017

16.254.066

231.452

318.468

16.803.986

15.423.835

130.533

Verschil Realisatie
2016

+830.231 16.061.467

+ 100.919 229.908

Verschil

+ 192.599

+ 1.544

218.584 +99.884 418.093 -99.625

15.772.952 + 1.031.034 16.709.468 +94.518

Personeelslasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

13.925.383 13.507.383

332.107

1.080.303

1.446.307

+ 19.886

563

325.490

1.049.955

1.060.072

16.784.100 15.942.900

169.948

2.600

+418.000 13.971.379

6.617 323.349

+ 30.348 1.185.427

+ 386.235 1.299.473

+841.200 16.779.628

+ 189.834 -70.160

-2037 6.465

-45.996

+8.758

-105.124

+ 146.834

+4.472

+90.046

-5.902

Nettoresultaat +20.449 -167.348 + 187.797 -63.695 +84.144

Zie jaarrekening voor analyse huidig jaar versus begroting en realisatie huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar.

Archipel
♦ Scholen
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Kameleon, Oost-Soiiburg
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Kengetallen

Solvabiliteit:
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan zijn
verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een
momentopname.
Streefwaarde: 35%.

Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen

Kengetal 2017: 59 %

Kengetal 2016: 59%

Kengetal 2015: 58%

Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale

Kengetal 2017: 64 %

Kengetal 2016: 64 %

Kengetal 2015: 63%

vermogen

Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 64 % van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves en
voorzieningen bestaat, wat inhoudt dat 36 % van het totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen.

Mandt
r I «feoAm

-.1■ ■

Talent, Middelburg

Archipel
♦ Scholen

Archipel
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Liquiditeit:
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen.
Streefwaarde: 1

Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans gekwalificeerd als voldoende omdat dan tegenover de snel vervallende
schulden ten minste evenveel vlottende activa staan.
Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, de vorderingen en de voorraden) en
de kortlopende schulden. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een
momentopname.

Kengetal 2017: 1,92

Kengetal 2016:

Kengetal 2015 :

1,92

1,92

Resultaatgericht

Rentabiliteit:
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief danwel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten.
Streefwaarde: groter dan 0.

Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief rentebaten).

Kengetal 2017: 0,1 %

Kengetal 2016: -0,4 %

Kengetal 2015: 1 %

De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. De
stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 16.803.986 een positief resultaat behaald van € 20.449.

Huisvestingsratio:
Definitie: (huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen)/totale lasten.

Kengetal 2017: 6,5 %

Kengetal 2016: 7,1 %

Kengetal 2015: 6,5 %

Archipel
♦ Scholen
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Weerstandsvermogen:
Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende
risico s op te vangen.

Kengetal 2017: 19'

Kengetal 2016: 19%

Kengetal 2015: 20%

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de planning
& control cyclus blijven altijd restrisico s achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële effecten moet het
bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben ofopbouwen. Naarmate de reserves groter zijn zal het
weerstandsvermogen groter zijn.

De commissie Don heeft in haar rapport een beoordelingskader aangereikt met kengetallen en signaleringsgrenzen,
dat minister en staatssecretarissen van OCW hebben overgenomen. Het kengetal Weerstandsvermogen is op advies
van de commissie Don vervangen door het door haar geïntroduceerde nieuwe kengetal Kapitalisatiefactor (zie 
hierboven).

Vervangingsfonds
In 2017 ontvangen de bonus/malus regeling voor het jaar 2016. De verhouding tussen het bedrag aan vergoedingen
en premie bedroeg 1,15. Gezien deze verhouding zijn we een malus verschuldigd tot een bedrag van € 13.359,20.

Regeling beleggen en belenen
Het ministerie heeft in 2001 een regeling in werking gezet waarbij een kader wordt gesteld waarbinnen de
instellingen voor onderwijs hun fmancierings- en beleggingsbeleid moeten inrichten en organiseren. Uitgangspunt is
dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. De regeling bevat
voorschriften over het risicomijdend beleggen en belenen. Het bestuur van Archipel heeft zich hieraan
geconformeerd. Sinds 1 juli 2016 vervangt de Regeling beleggen, lenen en derivaten 2016 (BL&D) de Regeling
beleggen en belenen van 2010.

r■ .v 2.
T

Treasury beleid
Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico. Deze
afweging wordt meegenomen in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. In de
praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door gebruik te maken van zogeheten ondernemers topdeposito en
spaarrekeningen.

Het renteresultaat (saldo van baten en lasten) in 2017 bedraagt + 563. Onze beleggingsportefeuille wordt regelmatig
afgestemd met onze bankier (Rabobank).
Ultimo 2017 staat er op Rabo BedrijfsSpaarrekening € 64.187 en € 2.000.000 en op de Rabo Doel
Reserveren.

Archipel Scholen heeft geen gelden voor middellange, ofzelfs langer weggezet. In samenhang met de
liquiditeitsprognose en het veranderde betaalritme vanuit het ministerie wordt het behaalde rendement tijdens het
lopende jaar beoordeeld en aan het treasury statuut getoetst.
Verantwoording inzet prestatiebox
De middelen zijn ingezet voor scholing van taallees- en rekencoordinatoren en voortzetting van de
leergemeenschappen. Er is geïnvesteerd in L2S dyslectie software incl. scholing in Zien leerlingvolgsysteem
sociaal emotionele ontwikkeling. Sinds 2015 is er een start gemaakt met interne audits waarbij een audit team de
scholen bezoekt.

Archipel
Voor identificatiedoeleinder/.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 14 mei 2018

Archipel
♦ Scholen

----

’ 

’ 



 
               

             
                 

  
               

                
             

 

 
 

  
   

Financieel beleid
Het vergroten van het beleidsvoerend vermogen van de directies vraagt het kunnen vertalen van onderwijskeuzes in
begrotingen. Vervolgens wordt het beschikbare budget gebruikt en bewaakt en moeten financiële rapportages
kunnen worden gelezen om zonodig te kunnen bijsturen. Een verdere verdieping van kennis en inzicht blijft daarbi
wenselijk en noodzakelijk.
Het financieel meerjarenperspectief geeft reden tot enige zorg. In de begroting en het daarmee samenhangende
formatieplan wordt uitgegaan van een jaarlijkse daling van het aantal leerlingen.. Door daling van de personele
baten ontstaat jaarlijks per 1 augustus ontslagruimte. In de meerjarenbegroting is dit verder doorgerekend.

Sprong, Koudekerke

Archipel
♦ Scholen
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Bijlage Hoofdstuk 6: Kwaliteitsbeleid
Resultaten eindtoets groep 8

In april 2017 is op alle Archipelscholen de eindtoets IEP van Bureau ICE afgenomen. Deze toets is een van de
goedgekeurde eindtoetsen. Voor elke schoolgroep (= 2e indicator gebaseerd op percentage gewichtenleerlingen) is
door de Inspectie van het Onderwijs een onder- en een bovengrens vastgesteld gerelateerd aan het landelijk
gemiddelde voor de betreffende schoolgroep. Een score boven de ondergrens wordt met een + weergegeven.

Vermelding in onderstaande tabel als volgt te lezen :
ongecorrigeerde schoolscore / % gewichten gehele school / landelijk gemiddelde schoolgroep / beoordeling (+ of -)
ten opzichte van de normering van de inspectie.

school 2015 2016 2017

Stroming 533.8 23 533.6 80 24 78.3 73.2 26 76

Talent 538.5 536.6 82.3 81.7 85

Uilenburch 537 536.6 91 81.3

79.4

Leeuwenburch 531.74 43 530.8 80 45 75.3 70.2 44 73.6

Lonneboot 529.2 536.5 87 81.6 83 79.4

Vossenburch 532.7 42 530.9 79 40 76 75.4 43 73.6

Vierschip 535.6 536 82 81 87 79.1

Frans Naerebout 538.2 536.2 79.7 81 73 79

Branding 530.3 25 533.3 77 25 78.1 72.3 30 75.4

Tweemaster-
Kameleon 535.5 12 535.4 72 80.7 80 79

Mozaiek 523.8 25 534.6 73 16 79.6 83 14 77.9

Ravenstein 78 62 81 75 53 80 63 63 71.8

Theo Thijssen 539.4 536.5 89 81.4 85.1 79.6

Omnibus 84 12 81 79 25 78.1 76 27 75.8

Golfslag 534.8 536.5 80 81.3 81 79.3

Lispeltuut 539.7 537.2 92 82 90.1 80

Sprong 538.3 536.3 81 81.6 86 79.7

Lichtboei 533.7 14 534.8 92 81.4 77 79.4

Archipel
♦ Scholen

Archipel
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Samenwerkingssc/wol Stroming,
Middelburg3

Verwijzing naar SBO percentages
In het schooljaar 2016 -2017 zijn in totaal 11 leerlingen naar het SBO verwezen. Dat is 0,42 % van het
leerlingentotaal (norm samenwerkingsverband WSNS Walcheren: 2 %).

Archipel
Scholen

Archipel
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10 Verklarende woordenlijst

AFAS Applications For Administrative Software (salarissen)

AZC Asielzoekerscentrum

BAPO Bevordering Arbeids Participatie Ouderen

BPA Budget voor Personeel- en Arbeidsmarktbeleid

BRIN Basis Registratie Instellingen

BW Burgerlijk Wetboek

Cao PO Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs

CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

CPOZ Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland

CvB College van Bestuur

DGO Decentraal Georganiseerd Overleg

DOS De Opleidingsschool

GGL Gewogen Gemiddelde Leeftijd

GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

GPL Gemiddelde personele last

HGW HandelingsGericht Werken

HVO Humanistisch Vormings Onderwijs

HZ Pabo Hogeschool Zeeland Pedagogische academie basisonderwijs

lB-er Intern begeleider

IKOS Interkerkelijk overleg in schoolzaken (godsdienst onderwijs)

KOW Stichting Kinderopvang Walcheren

3L Academie Scholingsacademie (Leven Lang Leren)

LEVO Levensbeschouwelijk Vormings Onderwijs

LVS Leerlingvolgsysteem

Min. OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

MPV Meervoudige Publieke Verantwoording

MT ManagementTeam

Archipel
Scholen

Archipel
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NSA Nederlandse Schoolleiders Academie

PLG Professionele Leergemeenschap

PO Primair Onderwijs

PPSI

PR

Project Preventie Sexuele Intimidatie (School en Veiligheid)

Public Relations

Rddf Risicodragend deel van de formatie

RPCZ Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland

RvT Raad van Toezicht

TCOZ Transfer Centrum Onderwijs Zeeland

VO Voortgezet onderwijs

VOS/ABB Vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WMS Wet Medezeggenschap Scholen

ZAPP gymnastiek Gymnastiek methode

a

Lichtboei, Westkapelle

Archipel
*♦ Scholen

Archipel v?W
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Jaarrekening 2017

Archipel

r

52
Deloitte Accountants B.V. W
Voor identificatiedoeleindei/.
Behorend bij controleverklaring



  

 

 
 

 
 

 
   
    

  

  
  
  

  

 

 
 

 
  

 

   
 

  
   

Balans na resultaatbestemming

1 Activa

31-12-2017
EUR EUR

31-12-2016
EUR EUR

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

1.638.283
67.050

1.705.333

1.673.368
60.300

1.733.668

Vlottende activa
1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal activa

1.106.072
2.701.013
3.807.085

5.512.418

1.322.643
2.436.825
3.759.468

5.493.136

2 Passiva
2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.4 Kortlopende schulden

3.252.522
275.458

1.984.438

3.232.073
299.701

1.961.362

Totaal passiva 5.512.418 5.493.136
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Staat van baten en lasten

Realisatie
2017
EUR

Begroot
2017
EUR

Realisatie
2016
EUR

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en

-subsidies
3.5 Overige baten

Totaal baten

16.254.066

231.452
318.468

16.803.986

15.423.835

130.533
218.584

15.772.952

16.061.467

229.908
418.093

16.709.468

4 Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

13.925.383
332.107

1.080.303
1,446.307

16.784.100

13.507.383
325.490

1.049.955
1.060.072

15.942.900

13.971.379
323.349

1.185.427
1.299.473

16.779.628

Saldo baten en lasten 19.886 -169.948 -70.160

5 Financiële baten en lasten
Resultaat

563
20.449

2.600
-167.348

6.465
-63.695

Totaal resultaat 20.449 -167.348 -63.695
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Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

Aanpassing voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

Verandering in vlottende middelen:
Vorderingen (-/-)
Schulden

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest (-/-)

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

2017
EUR EUR

19.886

332.106
-24.243

216.571
23.076

567.396

2.638
-2.075

563

567.959

2016
EUR EUR

-70.160

323.349
-7.004

-123.123
-141.412

-18.350

7.570
-1.105
6.465

-11.885

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in MVA (-/-)

Overige investeringen in FVA (-/-)

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-297.021

-6.750

-303.771

-332.094

-60.300

-392.394

Mutatie liquide middelen 264.188 -404.279
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Grondslagen voor waardering van activa, passiva en resultaatbepaling

Algemeen

, De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zi]n conform de Regeling voor de Jaarverslaggevlng
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen 
en aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in
euro's.

Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd
tegen de verkrijglngs- of vervaardiglngsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgïngsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht
zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Vergelijking met voorgaand Jaar

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 
opzichte van voorgaand Jaar.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
de vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar
tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden 
met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Het economisch eigendom van de schoolgebouwen Is In handen van de Gemeente en het juridisch
eigendom berust bij het schoolbestuur.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Categorie afschrijvings
termijn 

in maanden

Gebouwen permanent
Gebouwen seml-permanent
Gebouwen noodlokalen
Machines en Installaties CV, liften
Machines en installaties alarm 
Meubilair
Duurzame apparatuur Schoonmaken/kopleerapparatuur
ICT-apparatuur Audio/video installatie, beamer, projectiemiddelen
ICT-apparatuur laptops/computers
ICT-apparatuur Diglborden 
ICT-apparatuur Servers, printers etc.
ICT-apparatuur netwerk, telefooncentrale
Leermiddelen

■Diverse

480
240
120
180
120
240
60
48
60
96
48

120
108
180

afschrijvings
percentage 

per jaar

2,50
5,00

10,00
6,67

10,00
5,00

20,00
25.00
20.00
12,50
25.00
10.00
11,11
6,67

activerings-
grens

in €

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
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Financiële vaste activa

Overige vorderingen
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten uitsluitend waarborgsommen.

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Als
de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten.
Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering te worden gebracht op de boekwaarde van de
vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve(s) en bestemmingsreserve(s) en/of -fonds(en).

Algemene reserve

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en
wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de
toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van
de algemene reserve gebracht.
Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd ten zij expliciet anders is vermeld In de
toelichting op de balans.

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek
doel, bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de
bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de
reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven
zullen worden gedaan.

Bestemmingsreserve Nationaal Onderwijs Akkoord

Deze bestemmingsreserve is gevormd uit de middelen die in december2013 in dit kader ontvangen zijn.
Deze middelen zullen geleidelijk ten goede komen aan de organisatie.

Bestemmingsreserve 1e waardering activa

Deze reserve Is gevormd door de waardering van de aanwezige inventaris. Jaarlijks valt middels resultaats-
bestemming een deel van deze reserve vrij, dat overeenkomt met de afschrijvingslast van de gewaardeerde
inventaris.

Bestemmingsreserve (privaat)

Dit betreffen de statutaire reserves (stlchtingskapitaal) van de Stg Archipelscholen.
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Bestemmlngsreserve personeel

Dit betreft het deel van het eigen vermogen waaraan door het bestuur een beperkte bestedingsmogelijkheid
is toegekend.

Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.

Voorzieningen

Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze Is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te
wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten taste van de staat van baten en
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Pensioenvoorziening
Stichting Archipelscholen heeft voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komen de werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd
op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij ,
Stichting Archipelscholen.
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds ABP. Stichting Archipelscholen betaalt hiervoor premies overeenkomstig de CAO.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioen
fonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar verplichtingen) dit toelaat.

Per eind december 2017 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 101,5%. De pensioenverplichting wordt
gewaardeerd volgens de "verplichting aan de penstoenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt aan de
pensloenuitvoerder te betalen premie als last In de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen 
verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect
van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar ver
antwoord in de jaarrekening.

VoorzieningJubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de
cao dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met een fictieve indiensttredingsleeftijd
van 25 jaar, blijfkanspercentages, Jaarlijkse loonsverhoging van 3%, en een uitkenng bij 25 en 40-jarig jubileum
conform de CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde; de discontovoet bedraagt 2%.

Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken Is gevormd voor de verplichting tot het in de toekomst doorbetalen van
beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of gedeeltelijk niet in staat
zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

58
Deloitte Accountants B.V. M
Voor identificatiedoeleindei/.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 14 mei 2018







 

            
          

  
          
           

             
     

  

                
     

              
                   
       

                
    

                
  

                 
           
            

          

               
         

        
     

          
          

         
           

              
   

    
             

          
          

   

              

            
     

 
              

             
 

           
      

   

  
            

               
     

   
 

  
   

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden 
zijn te plaatsen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Dit is meestal de nominale waarde. 

Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Per school worden de baten en lasten toegerekend aan het Jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten
en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door
het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten In het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als hel waarschijnlijk is dat deze 
worden ontvangen en de stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Personeelsbetoningen
Lonen, satarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
In de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bljdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de Instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van Ingebruikneming afgeschreven over de vernachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de overige baten.

Huisvestingslasten
Onder huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend
aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 
betrekking hebben.
Het honorarium aan de accountantsorganisatie, verantwoord onder de overige lasten, Is opgenomen 
volgens het stelsel van baten en lasten.

Financiële baten en tasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. BIJ de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Toelichting kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat
aangepast voor posten van de winst-en-verliesrekening die geen Invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het 
verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst-en-verliesrekening waarvan de ontvangsten en
uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten.

De liqulditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde bankkredieten.
In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, Investerings- en financieringsactiviteiten.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide
gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet In kasstroomoverzicht
opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten.

Overige toelichting

Informatie omtrent rechtspersoon:

Naam: Stichting Archipel Scholen 
Zetel: Vllsslngen
KvK:54224446

60
Deloitte Accountants B.V. M
Voor identificatiedoeleindei/.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 14 mei 2018



 
  
  
 
 

 
  
  

 

   
   

  

   
   
   
  

  

 
 

    

   
    

     
    

    
 

  

   
  

    
  

   
 

  
   

Vaste activa
Aanschaf Afachrijvtng

prijs cumulatief
1*1*2017 1-1*2017

EUR EUR

Boek
waarde

1*1*2017
EUR

Invee*
terfngen

Aanschaf Afschrijv
daslnvsa* dealnvoa*

terlngen leringen
EUR EUR

AfschrQ* Aanschaf Afschrijving Boek*
vingen prijs cumulatief waarde

31*12*2017 31*12*2017 31*12*2017
EUR EUR EUR EUR

1.2 Materiële vaste activa
U.1 Gebouwen en terreinen
12.2 Inventaris en apparatuur
12.3 Leermethoden

Materiële vaste activa

125.651 29.349
3.178.768 2.139.475
1.754.758 1.216,985

96.302
1.039.293

537.773

4.283
202.510

90.229
6.069.177 3.385 809 1 673.368

4.411 129.934 33.760 96.174
211.247 3 381.278 2.350.722 1.030.550
116 448 1,8*4.986 1 333.433 511.553

S 356.193 3 717915 1.638.283

1.3 Financiële vaste activa
1.3,7 Waarborgsommen

Flnancüla vmte activa

Boek* Invss* Deslnvea*
waarde terfngen tertngen

en verstrekte en afgeloste
1*1*2017 leningen leningen

EUR EUR EUR

60.300 6.7S0

Resultaat
deeV

nemingen

Boek
waarde

31*12*2017
EUR
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Vorderingen

1.5 Vorderingen
1.5.2 OCW/EL&I
1.5.6 Overige overheden
1.5.7 Overige vorderingen
1.5.8 Overlopende activa

Vorderingen

1.5.2 Toelichting:

31-12-2017
EUR

820.172
0

139.130
146.770

1.106.072

31-12-2016
EUR

843.767
1.643

319.245
157.988

1.322.643

De vordering per 31 december 2017 op het OCW heeft te maken met het
betaalritme van het Ministerie van OCW. Hieronder zijn de beschikkingen vermeld
waarop de vorderingen betrekking hebben:

Kenmerken personele lumpsum 2017-2018:
820583-2, 820851-2, 821511-2, 824450-2, 824517-3,824589-2, 824661-3,
824826-2, 824842-4, 824958-2, 824967-3, 824988-3,825024-3, 825574-2

Kenmerken bekostiging impulgebleden 2017-2018:
826796-1, 827314-1, 827411-1,827563-1, 827646-1

Kenmerken bijzondere bekostiging asielzoekers- en/ofoverige

vreemdelingenkinderen 2017 2018:
859006-1, 859583-1, 874060-1

Kenmerken prestatiebox 2017-2018:
828358-2, 828559-2, 828959-2, 831970-2, 832183-2,832232-2, 832242-2,
832426-2, 832557-2, 832578-2, 832637-2, 832796-2,832930-2, 833917-2
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Uitsplitsing:

1.5.7

1.5.8

Nog te ontvangen rente 1.892 7.570
Nog te ontvangen Essent/energie 12.791 12.838
GGD Zeeland 8.670 17.230
OCW 0 5.881
Alpha Scholengroep 0 4.560
Obase (Poolers) 10.889 0
SWV aug-dec 61.847 155.105
Bijdrage H. Groesser 17.820 17.475
Onze Wijs 1.147 7.457
Diversen 8.883 16.111
Gemeente Vlissingen 3.449 8.724
De Watertoren (KOW) 11.742 2.246
Vervanglngsfonds/Meulmeester 0 32.369
St. voor Openbaar Voorgezet loonkosten Vujovic 0 31.678
Overige vorderingen 139.130 319.245

Overige overlopende activa 0 14.720
Verstrekte voorschotten 0 6.263
Transitorische posten 146.770 137.005
Overlopende activa 146.770 157.988
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Effecten & liquide middelen

1.7 Liquide middelen
1.7.2 Tegoeden op bank-en girorekeningen
1.7.3 Deposito's

Liquide middelen

Uitsplitsing:

Betaalrekeningen
De Golfslag
De Sprong
De Lispeltuut
De Bijenburch-Beverburch-de Stroming
Theo Thijssen
De Vossenburch
De Lonneboot
De Tweemaster-Kameleon
De Uilenburch
Het Talent (v/h De Dolfijnenburch)
De Houtuyn-Vlieger-Omnibus
De Leeuwenburch
t Mozaiek
De Branding
Ravenstein
Frans Naerebout
t Vierschip
Zomerschool
t Vierschool

31-12-2017
EUR

636.826
2.064.187
2.701.013

375.191
10.255
16.983
5.897

15.375
102.616

4.551
15.164
16.445

-7
3.311

41.911
2.279
1.989
3.003

10.871
4.893
1.994
1.617
2.487

636.826

31-12-2016
EUR

373.384
2.063.441
2.436.825

163.085
9.717

15.365
6.889

12.685
88.604
6.481
8.651

21.459
7

4.255
17.455

206
2.934

217
5.933
4.118
1.425
1.511
2.387

373.384
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Egen vermogen

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.5

21.2

Eigen Vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve (privaat)
Eigen vermogen

Bestemmingsreserve Personeel
Bestemmingsreserve Publiek, Bijz. Bekostiging (NOA)
Bestemmingsreserve Publiek, Bijz. Bekostiging Activa (NOA)
Bestemmingsreserve 1e Waardering activa
Bestemmingsreserve (oubliekt

Stand per
M.2017

EUR

Resultaat

EUR

Overige
mutaties

EUR

Stand per
31-12-2017

EUR

2.516.747
608.774
106.552

3 232.073

119.730
378.651
65.949
44.444

107.699
-87.250

0
20.449

-75.079

-12.171
608.774 -87.250

2.624.446
521.524
106.552

3.252.522

119.730
303.572

65.949
32,273

521.524

Het voorstel van de resultaatbestemming is als volgt

Toegevoegd aan de algemene reserve 107.699
Onttrokken aan Bestemmingsreserve Publiek, Bijz. Bekostiging (NOA) -75.079
Onttrokken aan Bestemmingsreserve 1e Waardering activa -12.171

Resultaat 2017 20.449

\
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Voorzieningen

2.2
2 2.1
2.23

2.21

Stand per
M-2017

Dotaties Onttrek*
klngen

Vrijval Rente
mutatie

(tij contante
waarde)

Stand
3M2-2017

Kort
lopend
deel <
1 jaar

Lang
lopend
deel>
1 jaar

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
Voorziening buitenonderhoud
Voorzieningen

258.661
41.040

299.701

52.953
0

52.953

•21.464
0

-21.464

-14.692
*41.040
■55.732

275.458 
0

275.458

92.953
0

92.953

182.505
0

Uitsplitsing.

Voorziening jubilea
Voorziening spaarverlof
Voorziening langdurig zieken
Personeelsvoorzieningen

246.422
12.239

0
258.661

52.953
52.953

-21.464
0
0

•21.464

-2.453
-12.239

-14.692

222 505
0

52.953
275.458

40.000
0

52.953
92.953

182.505
0
0

162.505
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Kortlopende schulden

2.4
2.4.3
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10

2.4.7.1
2.4J.3

2.4.10.2

2.4.10.2

2.4.10.4
2.4.10.5
2.4.10.8 
2.4.10.8 
2.4.10

31-12-2017 31-12-2016
EUR EUR

Kortlopende schulden
Crediteuren 133.868 152.292
Belastingen en premies sociale verzekeringen 587.704 634.152
Schulden ter zake van pensioenen 157.581 161.798
Overige kortlopende schulden 404.913 261.919
Overlopende passiva 700.372 751.201
Kortlopende schulden 1,984.4381.961.362

Uitsplitsing:

Loonheffing 524.230 562.115
Premies sociale verzekeringen 63.474 72.037
Belastingen en premies sociale verzekeringen 587.704 634.152

Te betalen netto loon
Personeelsfonds
Nog te betalen levensloopbedragen
RPCZ
Gemeente Vlissingen
HZ
Diversen
Verbruik 4e kwartaal
ARCOTT
OAZ subsidieadvies m.b.t WGA premie
Accountantskosten
Onze Wijs
Energie afrekeningen
Kind op 1/Aventurijn
TCOZ/A-poolers
Vervangingsfonds
HitMKB
Zeeuws Werk
RVO
Afrekening projectsubsidies 
Overige kortlopende schulden

3.479
31

215
18.701
4.678
5.404
4.685
6.374
4.000

10.991
13.250
1.047
5.576
4.225

O
217.853

O
0
0

104.405
404.913

0
109

3.747
0

4.678
5.404
1.221
5.754
4.000

0
10.000
64.390
4.984
8.450
6.186

57.000
2.045

905
2.700

80.346
261.919

Vooruitontvangen subsidies
OCW/EL&I geoormerkt 3.417 57.200

Vooruitontvangen subsidies
OCW/EL&I niet geoormerkt 203.563 203.193

Vooruitontvangen termijnen 2.000 2.000
Vakantiegeld en-dagen 425.737 462.157
Te besteden doelsubsidies overig 0 428
Transitorische posten 65.656 26.223
Overlopende passiva 700.372 751.201
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Model G

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)

Omschrijving Toewijzing
Kenmerk Datum

Bedrag
van de

toewijzing
EUR

Ontvangen
Urn

verslagjaar
EUR

Prestatie
afgerond?

Ja/Nee

Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof

776440-1
851777-1
852923-1
852984-1

2016
2017
2017
2017

28.020
945

11.979
6.046

28.020
945

11.979
6.046

ja
nee
nee
nee
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G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b en EL&l regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Toewijzing
Kenmerk Datum

Niet van toepassing

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Toewijzing
Kenmerk Datum

Bedrag
van de

toewijzing
EUR

Bedrag
van de

toewijzing

EUR

Ontvangen
t/m

verslagjaar
EUR

Saldo
1-1-2017

EUR

Totale
kosten

EUR

Ontvangen
t/m

verslagjaar

EUR

Te verreke
nen ultimo
verslagjaar

EUR

Lasten in
verslagjaar

EUR

Totale
kosten

31-12-2017

EUR

Niet van toepassing
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen. De volgende contracten zijn aanwezig eind 2017:
>1jaar

1. Lease overeenkomst met Toshiba TEC Netherlands, voor de inhuur van printers. €23.976
Contract loopt vanaf 01-07-2015. Voor de duur van 60 maanden tot 01-07-2020.
Totale contractwaarde bedraagt € 119.880.

2. Met GOM is een contract afgesloten voor schoonmaakdiensten vanaf 01-10-2015 €130.461
voor een onbepaalde duur met een contractwaarde van € 130.461

3. Met Stoffels Bleijenberg is een contract afgesloten voor'schoonmaak en €139.105
glasbewerking vanaf 01-10-2015 voor een onbepaalde duur met een contractwaarde
van €139.105

4. Met Lukasse Dakbedekking is een contract afgesloten voor het onderhoud van €7.920
dakbedekking. Contract is afgesloten op 01-07-2007 en is voor onbepaalde duur.
De jaarlijkse verplichtingen zijn € 7.920.

5. Met van Ganzewinkel is een contract afgesloten voor rolcontainers. Contract is €22.890
afgesloten op 01-10-2011 voor vier jaar en is vervolgens verlengd met vier jaar.
Einde looptijd contract 30-09-2019. Totale contractwaarde bedraagt € 22.890.

6. Met Cloudwise is een contract afgesloten voor netwerkbeheer. €43.478
(Overeenkomst voor 1 jaar deze wordt telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar).
Totale contractwaarde bedraagt € 43.478

7. Met Wolter & Dros is een contract agesloten voor het beheer van CV-ketels. €14.882
Overeenkomst loopt tot 31 december 2018.
Totale contractwaarde bedraagt € 14.882

r
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Overheidsbijdragen

Realisatie
2017
EUR

Begroot
2017
EUR

Realisatie
2016
EUR

3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdragen OCW/EL&l 14.308.366 13.866.279 14.280.312
3.1.2 Overige subsidies OCW/EL&l 1.395.775 1.094.347 1.147.991
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 549.925 463.209 633,164

Riiksbiidraqen 16.254.066 15.423.835 16.061.467

Uitsplitsing:

Personele bekostiging regulier 10.504.607 10.106.045 10.436.533
Personeel-en Arbeidsmarktbeleid 1.655.415 1.610.612 1.648.987
Materiële instandhouding regulier 2.148.345 2.149.622 2.194.792

3.1.1 Riiksbiidraqen OCW/EL&l 14.308.366 13.866.279 14.280.312

Bekostiging impulsgebieden 476.773 470.393 467.908
Prestatiebox personeel 416.209 358.229 210.974
Niet geoormerkte subsidies materieel ministerie 56.770 0 30.350
Bijz. bekostiging bijzondere situaties 114.942 0 85.389
Bijz. bekostiging ivm toename asielzoekers 0 0 16.098
Bestemmingsbox materieel 0 6.534 44.040
Prestatiebox materieel 0 0 31.952
Overige subsidies personeel ministerie 331.081259.191261.281

3.1.2 Overige subsidies OCW/EL&l 1.395.775 1.094.347 1.147.991

3.1.4

Budget lichte ondersteuning 248.363 263.000 264.881
Budget zware ondersteuning 301.562 200.209 368.283
Ontvangen doorbetalingen Riiksbiidrage SWV 549.925 463.209 633.164

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.2.2 Overige overheidsbijdragen

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
231.452
231.452

130.533
130.533

229.908
229.908
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Andere baten

3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur
3.5.2 Detachering personeel
3.5.5 Ouderbijdragen
3.5.6 Overige

Overige baten

Realisatie
2017
EUR

Begroot
2017
EUR

Realisatie
2016
EUR

33.599
69.231

0
215.638
318.468

22.200
87.801

0
108.583
218.584

29.345
77.286
2.826

308.636
418.093
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Lasten

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.1.1.1
4.1.15
4.1.1.3

4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3

4.1.25

4 1.2.3

45
4.2.2

Uitsplitsing:

Uilspfitsfng:

Realisatie
2017
EUR

Begroot
2017
EUR

Realisatie
2016
EUR

Personeelslasten
Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Af: uitkeringen
Personeelslasten

13 593.097 
1.150.738
■818.452

13.925.383

12.599.522
1.015.861
■108.000

13507.383

13.558.215
1.014.117
•600,953

13.971.379

Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Lonen en salarissen

10.033.474
2 207.748 
1.351.875

13.593.097

9.289.504
2.160.320
1.149.698

12.599.522

10.084.789
2.254.058
1.219.368

13.558515

Dotaties personele voorzieningen
Personeel niet In loondienst
Overig
Ovenoe personele lasten

36.261
640.993
471.484

1.150.738

0
628.285
387.578

1.015.861

24.391
549.997
439.729

1.014.117

Loonkosten niet via salarisadministratie
Extern personeel
Kosten Payroll
Gelden akkoorden
Overig
Personeel niet In loondienst

Personeelskante
(Na)Schollng en cursussen
Werving personeel 
Reis en verblijf
Activiteiten personeel
Bedrijfsgezondheidsdienst
Overige personele lasten 
Overig
Overige personele lasten 
Ukspfitsing personeel naar FTE
(peildatum 31 december)

Oirectie
Onderwijzend personeel 
Onderwijs ondersteunend personeel

273.193
335.208

32.592
0
0

640.993

20.981
306.967

2.057
15.948

183
45.676
79.674

•2
471.484

2017
16

162
17

250 000
170.000
40.000 

168.285
0

628.285

16.600
230.000

5.000
18.678
15.000
40.000 
62.298

0
387.576

2016
16

163
18

309.741
206.530

33.725
0
1

549.997-

18.417
294.049

675
10.336
16.446
40.677
59.128

1
439.729

195 197

Afschrijvingen
Materiële vaste activa 332.107 325.490 323.349
Afschrijvingen 332.107 325.490 323.349

URspIttsing:

Afechrjvingslasten gebouwen 3.328 3.328 3.328
Afschr^vingslasten inrichting schootptein 1.083 634 733
Afschr^vingslasten inventaris en apparatuur 10.053 11.285 11.031
AFschr^vingsfasten machines en Installaties 5.719 3.567 3.567
Afschrijvingslasten meubilair 53.696 54.123 65.996
Afschrijvingslasten ICT 141.780 130.579 135.578
Afschrijvingslasten leermethoden 115.257 120.784 111.925
Afschrijvingslasten overige materiële vaste activa 1.191 1.192 1.192
Overig -2_ -1_
Materiële vasle activa 332.107 325.490 323.349
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4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur
4.3.3 Onderhoud
4.3.4 Energie en water
4.3.6 Schoonmaakkosten
4.3.6 Heffingen
4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen
4.3.8 Overige

Huisvestingslasten

Uitsplitsing:

Beveiliging
Overige huisvestingslasten 
Overig

4.3.8 Overioe

4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie en beheerslasten
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
4.4.4 Overige

Overige lasten

Uitsplitsing:

Administratiekantoor
Accountant
Oeskundigenadvies
TelefoorVfax
Porti
Drukwerk
Kantoorbenodigdheden
Onkostenvergoedingen RvT / bestuur
Vergaderkosten
Public relations en marketing
Ovenge admirestratielasten
Overig

4.4.1 Administratie en beheerslasten

4.4 1.1 Honorarium onderzoek Jaarrekening
Accountanlstasten

Leermiddelen
Leermiddelen LGF
Klein Inventaris
ICT
ICT hardware 
ICT software
ICT Licenties
Overige ICT lasten
Mediatheek en bibliotheek
Reproductie
Overige materialen
Overig

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Kabeltelevisie en overige rechten
Abonnementen
Contributies
Representatie
Medezeggenschap- en ouderraad
Overige verzekeringen 
Culturele vorming
Sportdag en vieringen
Reizen en excursies
Testen en toetsen
Bidrage aan derden
Tussonschoolse opvang 
Projecten
Overige ondeiwijstasten
Overig

4.4.4 Overige

3.390 3.840 6.514
450.192 466.815 122.783
243.152 221.500 243.626
341.912 292.450 316.654
55.846 49.500 58.393

-41.040 0 244.063
26.651 15.650 193.194

1.060.303 1.049.955 1,185.427

23.919 14.650 17.412
2.933 1.000 175.781

^ 0 ^
26.851 15.850 193.194

537.770 330.220 394.049
592.091 494,750 524.560
316.446 235 102 360.864

1.446.307 1.060 072 1.299.473

216,474 195.000 221.923
27.158 17.000 31.870
56.817 45.000 65.117
22.654 23.330 23.360
4.230 4.390 3.871
1.134 0 0
4.820 8.150 6.501

19.951 20.000 20.060
1.545 1.850 1.102

182.422 15.500 17.926
567 0 318

2 0 1
537.770 330.220 394.049

27.158 17.000 31.870
27.158 17.000 31.870

216.669 204.950 233.976
631 0 1.433

8.491 7.050 7.015
3.771 0 503

520 0 0
59.134 0 41.930
11.163 0 6.106

193.553 200.000 147.524
13.384 8.850 7.200
83.881 70.850 75.542

696 3.050 3.329
2 0 2

592.091 494.750 524.560

283 0 788
18.000 15.700 18.286
23.825 23.250 22.980
5.980 5.560 10.632

19.376 23.245 21.844
9.019 100 6.995

26.662 33.186 24.913
18.250 2.200 15.836

1.907 3.500 4.269
17.493 11.550 13.293
68.415 68.500 62.505
38.236 33.111 32.392

471 0 875
70.328 15.200 125.058
10 -2

316.446 235.102 380.664
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Financieel

Realisatie
2017
EUR

Begroot
2017
EUR

Realisatie
2016
EUR

5 Financiële baten en lasten
5.1 Rentebaten
5.5 Rentelasten (-/-)

Financiële baten en lasten

2.638
-2.075

563

4.100
-1.500
2.600

7.570
-1.105
6.465
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Analyse realisatie huidig jaar versus begroting en realisatie huidig jaar versus realisatie
voorgaand jaar

Baten

RllksbUdragen QCen W
De Rijksbijdragen geven een positieve afwijking t.o.v. de
begroting. De voornaamste afwijkingen zijn:

+ 830.000

Personele bekostiging regulier*
(inclusief 44.000 personele groei en 75.000 bekostiging TEC) ♦ 399.000

Personeel* en Arbeidsmarktbeleid' + 45.000

Prestatiebox personeel' + 58.000

* De definitieve regeling bekostiging personeel van 2016-2017 is op

25 augustus gepubliceerd. T.o.v de laatste gepubliceerde regeling voor
2016-2017 (d.d. IA oktober 2016) is deze (fors) toegenomen met 2,26%.

In de nu verschenen versie luiden deze aanpassing oh volgt:
leraren 2,72%, oop en schoolleiding 2,48 % en personeels- en

arbeidsmarktbeleid 2,72 %. Deze ophoging is het gevolg van de

volgende ontwikkelingen:
0 verwerking resterende kabinetsbijdrage die Is afgesproken In de

Loonruimte-overeenkomstpublieke sector 2015-2016.

• het resterendefunctiemixbudget voor de laatste 5 maanden van 2016.
0 hetfunctiemixbudget voor de eerste 7maanden van 2017.
0 de éénmalige bijdrage in het kader van de herstefopslag over de maan
den april t/m december 2016 voor het relevante deel van het schooljaar
(aug. t/m dec).
0 toevoeging van de kabinetsbijdrage voor de eerste 7maanden van 2017.

0 verhoging o.g.v. nog niet eerder opgenomen doorwerkingen von

eerdere salaris- en bonkostenmoatregelen (waaronder de kabinets
bijdrage voor de gestegen pensioenpremies per 1 januari 2017).

Bjzondere bekostiging bijzondere sïualies (w.o. 55.000 asielzoekers) +115.000

Niet geoormerkte subsidies materieel* vrijval gelden professionalisering + 57.000

Overige subsidies personeel • toename doorvrijval lerarenbeurs ♦ 72.000

8udget lichte ondersteuning • lagere bijdrage van het . 15.OGO
Samenwerkingsverband Kind op 1

Budget zware ondersteuning meer arrangementsgelen en gelden + 101 000
Auris 2016/2017

Overige overheidsbijdragen + iot.000
Deze inkomsten hebben vnl. betrekking op projectgelden
van de gemeenten, zoals Schakelklassen, Zomerschool en 8ewegen
en Sport. In de begroting is geen rekening gehouden met de inkomsten
van de Zomerschool en Bewegen en 6port Tegenover deze baten
zijn lasten voor hetzelfde bedrag in de exploitatie opgenomen.

Overige baten + 100.OOO
Voomametijk door
Verhuur aan derden +11.000
Detachering personeel (pensioen vakleerkracht) -19.000
Overige baten w.o. + 107.000
mutaties schoolbanken +■ 78.000
vergoeding HZ de opleidingsschool en bqdrage Sterq onderwijs

Lasten
Personeelslasten
Oe brutolonen en salarissen minus de uitkeringen van het
Vervangingsfonds geven per saldo een aMjking van
De niet geraamde projectgelden zijn mede debet aan deze
overschrijding. Zie ook onder baten - Overige overheidsbijdragen.
Het bedrag is fnd. 14.000 lasten welke gedekt worden door
aanwending Reserve bijzondere bekostiging (NOA).

+ 283.000

+ 418.000

Overige personele (asten
Dotatie personele voorzieningen
vnl. door voorzienining langdurig zieken
Personeel niet in loondienst
voornamelijk exten personeel Onderwas Mobifieltscentrum
(Inzet arrangementsgelden)
Overig
Vnl. hogere uftgaven voor nascholing en cursussen + 77.000 o.a. door
scholing directeuren Integraal Klndcentrum (IKC)

+ 84.000

+ 38.000

+ 13.000

+ 135.000
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Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn iels hoger dan begroot. Dit wordt
veroorzaakt doordat in de realisatie de afschrijving op de
zgn. startbalans (12.000) is opgenomen De lasten hiervan
komen Ll.v. de bestemmingsreserve Nulmeting. Daarnaast
(24.000) afschrijvingslasten door investenngen uit de
Reseve bijzondere bekostiging (NOA). Na aftrek hiervan
zijn de afschrijvingen lager dan begroot.

Huisvestingslasten
De voornaamste afwijkingen t.o.v. de begroting zijn:
Onderhoud
Energie
Schoonmaakkosten vnl. door aanschaf nieuwe huisstijl dispensers Saüno Black
Heffingen
Voorziening onderhoud betreft vrfival van de opgeheven voorziening 
Overige

Overiee lasten
Oe voornaamste afwijkingen to.v. da begrotïig zijn:
Administratie en beheerslasten
Administratiekantoor meer kosten door projectplan Stip op de horizon en
tijdelijke ondersteuning door vertrek mederwerker bestuursbureau
Accountant
Oeskundlgenadvies meer incidentele adviezen w.o. visie bestuursbureau
Public relations en marketing door werkzaamheden detacheringAveb-
traject, aanpassing huisstijl en fotografiewerkzaamheden
Inventaris en apparatuur en leermiddelen
Leermiddelen * toename van verbruiksmatenaal
ICT software/licenties en overige iet lasten
We zien een verschuiving van meer software/licenties en minder
uitgaven voor Investeringen in leermiddelen.
Mediatheek en bibliotheek 
Reproductie toename door meer kopieën
Overige lasten
Voornamelijk door:
Sportdag en vieringen (gelden uit Breedte sport gemeente Veere)
Overige veizekeringen hiervan Is door een omissie geen raming opgenom
Overige onderwljslasten
waarvan 24.000 ll.v. de bestemmingsreserve
bijzondere bekostiging (NOA). Dit betreft deelname
aan Teach like a Champion en 27.000 mutaties schoolbanken.

financiële baten en lasten
Door een lagere rentevergoeding.

♦ 7.000

+ 30.000
• 16.000 
+ 22.000
♦ 49.000

+ 6.000
-41.000

♦ 11.000

♦ 386.000

♦ 208.000
+ 21.000

+ 10.000 
+ 12.000

+ 167.000

♦ 97.000
+12.000
+ 68.000

+ 5.000
+13.000

+ 81.000

♦ 16.000 
+ 9.000

+ 55.000

•2.000

Het resultaat t.o.v. 2016 Is toegenomen met
De belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn;

Baten
RliksblIdrageOCW/ De rijksbijdrage geeft een toename Lo.v. 2016
de voornaamste afwijkingen zijn:
Personele bekostiging regulier - positiefdoor definitieve regeling bekostiging 
2016- 2017; bekostiging TEC vanaf 1 augustus en negatief door afname aantal
leerlingen

Materiele instandhouding
a.g.v. afname genormeerd oppervlakte door minder leerlingen

Prestatfebox personeel
Toename door gelden van hel sectorakkoord

Niet geoormerkte subsidies materieel
door scholing directeuren

fiqzondere bekostiging bijzondere situaties/bijzondere
bekostiging l.v..m, toename asielzoekers

Overige subsidies personeel • toename door vrijval lerarenbeurs

Budget Bchte/zware ondersteuning
vnL afname zware ondersteuning arrangementen Kind op 1

Overige overheidsbijdragen en«subsidies

Overige baten
Voornaamste afwijking door eenmalige bate 2016 vrijval gelden WSNS{ 95.000)

♦ 84.000

+ 193.000

+ 68.000

• 46.000

+ 129.000

+ 26.000

+ 14.000

+ 70.000

-84.000

+ 2.000

• 100.000
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46.000Personeelslasten
Afname lonen en salarissen 163.000
(minus uitkeringen Vervangingsfonds)

Overige personele lasten vnl. door extern personeel 4 137.000
door inzet gelden arrangementen en kosten interim 't Mozaiek en de
Vossenburch. Voorziening langdurig zieken (453.000).

Afschrijvingen + 9.000
Toename voornamelijk door investeringen in iCT

Hulvestlnsslasten -105.000
Afname van de huisvestingslasten l.o.v. 2016
komt grotendeels door.
Onderhoud (groot- en klein onderhoud) 65.000
Schoonmaakkosten ♦ 25.000
Vrijval voorziening onderhoud -41.000
Overige huisvestingslasten (eenm. bijdrage 2016 nieuwbouw locatie • 18 000
Koraat/Frans Naerebout)

Overige lasten
Administratie en beheerslasten
Toename vnl. door Public relations en marketing door werkzaamheden
detachering/webtraject, aanpassing huisstijl en fotografiewerkzaamheden
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Leermiddelen (verbrulksmateriaal).
ICT {softwareJlicenties}
Mediatheek en bibliotheek
Reproductie meer kopieën
PYCrlKS
Bijdragen aan derden -betreft afdracht aan gemeente Vlissmgen 
voor het Kroonjuweel.
Overige onderwijslasten
Afname door verlaging bijdrage Teach like a champion en mutaties
schoolbanken

flnandele baten en lasten . 6.000
Door minder rente-inkomsten

4 147.000
4 144.000

4 68.000

-16.000
72.000
6.000
6.000

-84.000
-14.000

-55.000
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Verplichte Toelichting

Node) £ Verbonden Partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art 2:40» BW Deelname Consolidatie
vorm 2017 zetel activiteiten vermogen 2017

31-12-2017
EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

Er zijn geen verbonden partijen die hier moeten worden toegellcht.
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de
feitelijke situatie per balansdatum.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

College van bestuur
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Deloitte Deloitte Accountants B.V.
Park Veldzlgt 25
4336 DR Middelburg
Postbus 7056
4330 GB Middelburg
Nederland

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9895
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van Stichting Archipel Scholen

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2017

Ons oordeel

Wij hébben de jaarrekening 2017 van Stichting Archipel Scholen te Vlissingen gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

• Geeft de in in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Archipel Scholen op 31 december 2017 en van het
resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

• Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1
Referentiekader van het Onderwijsaccoüntantsprotocol OCW 2017.

De jaarrekening bestaat uit:

4. De balans per 31 december 2017.

5. De staat van baten en lasten over 2017.

6. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccoüntantsprotocol OCW 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden
op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Archipel Scholen, zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Deloitte Accountants B.V. Is Ingeschreven In het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Deloitte

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarstukken andere informatie, die
bestaat uit:
• Het bestuursverslag
• De overige gegevens

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

• Alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2
Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of dè andere informatie materiële afwijkingen
bevat.

Met ónze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs,
paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamhedén hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen, van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag
eri de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de óverige
OCW wet en regelgeving.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van hét bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordélijk voor het opmaken en getrouw weergevén van de jaarrekening, in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is oök. verantwoordelijk voor
het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten èn lasten alsmede de
balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 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 fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar
activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen
heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht óp het procés van financiële
verslaggeving van de onderwijsinstelling.

3114547810/2018.044744/AK/2
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Deloitte

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van.onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.

Middelburg, 14 mei 2018

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: W.A. de Leeuw MGA RA
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Deloitte

Bijlage bij de controleverklaring:
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze
controle bestond onder andere uit:

• Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten
alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de onderwijsinstelling;

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door
het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de
datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter
toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van toezicht over alle relaties en andere zaken die
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende
maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
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