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INLEIDING
Het jaarverslag van de Stichting Samen Onderwijs Maken wordt u bij deze aangeboden. Het jaarverslag is bedoeld
voor ieder die kennis wil nemen van de stichting en beoogt tevens verantwoording af te leggen over het door de
stichting gevoerde beleid en de gemaakte keuzes. Het jaarverslag is gericht aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, de Inspectie voor het onderwijs en de gemeenten Bergen op Zoom, Reimerswaal, Steenbergen en
Woensdrecht.
Onderdeel van het jaarverslag is ook het rapport betreffende de jaarrekening. Het rapport bestaat uit een balans
per 31 december 2014 en een staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december
2014, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen.
Samen sterker
Om een krachtige onderwijsorganisatie te zijn en te borgen, zijn gezamenlijke waarden onmisbaar. De kernwaarden
zorgen er nog steeds voor dat wij ons blijven focussen op speerpunten. In de speerpunten staan het kind en de jonge
volwassene centraal en zetten wij de leerkracht in de hoofdrol, waarbij wij geen onderscheid maken tussen scholen.
De autonome school zien wij als meerwaarde voor de eigen identiteit, cultuur, uitstraling en plaats van de school
binnen de gemeenschap. Daarbij hechten wij veel belang aan solidariteit en zoeken wij de balans tussen samen en
alleen. Samenwerking met het bestuur voor Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs ABBO levert ook hier een bijdrage
aan.
Gedegen en vernieuwend onderwijs
Stichting SOM biedt onderwijs op maat voor elk kind. Daarbij verbeteren wij de kwaliteit van het onderwijs op elke
school. Zoals de overgang van enkel 'klassikaal' naar 'gedegen én vernieuwend' onderwijs, leder kind moet de kans
krijgen zijn talenten optimaal te ontwikkelen. Ook als het kind soms extra ondersteuning of hulp nodig heeft. Met
passend onderwijs creëren wij de beste kansen voor elk kind. Dit doen we door maatwerk en zorg te bieden aan elk
kind en door samen te werken met andere scholen en organisaties. Ook door een veilige omgeving te creëren waar
de leerling zich thuis voelt. Stichting SOM zorgt voor de persoonlijke groei van elk kind.
Bekwame professionals
Wij leggen binnen onze organisatie verantwoordelijkheden zo laag mogelijk neer. Taken en bevoegdheden worden
op die manier zo effectief mogelijk gemaakt en iedereen heeft zijn eigen verantwoordingsplicht. Daarnaast krijgt
elke leerkracht en medewerker binnen stichting SOM de kans om te groeien. Dat houdt ook in dat wij iets
verwachten van deze professionals. Namelijk een open mind en flexibiliteit. Met beoordelingen en functioneringsen ontwikkelingsgesprekken houden we niet alleen een vinger aan de pols maar werken we ook aan de ontwikkeling
van onze organisatie.
De tevredenheidsenquête en Ziekteverzuimpercentage
De tevredenheidsenquête die in november 2013 is afgenomen onder medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen
geeft een zeer positief beeld weer van stichting SOM. Met een gemiddelde van respectievelijk 7,7, 7,7 en 8,4 mag
stichting SOM trots zijn op het behaalde resultaat. De aandachtspunten en verbeterpunten worden planmatig op
schoolniveau geanalyseerd en opgepakt. Bovenschools worden deze resultaten gemonitord en wordt de voortgang
besproken met de directies van de scholen. Naar aanleiding hiervan zijn met de leerkrachten, ouders en verzorgers
overleggen geweest in verband met de verdere optimalisatie.
Het ziekteverzuimpercentage schommelt meerdere jaren op rij tussen 3 en 4 /», wat landelijk gezien een laag
0

percentage is.
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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag van de stichting SOM over 2014. Een jaar dat gekenmerkt wordt als dynamisch, met
opbouw van intensieve kennisdeling, onderwijskundig zeer positief, goed financieel beleid en beheer.
Waar we trots op zijn, is de aantoonbare verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. En dat in
een tijd waarin bezuinigingen en demografische krimp de voorpagina's beheersen. Als belangrijkste oorzaak van ons
succes zien wij vooral de kwaliteit en dagelijkse inzet van ons personeel en de geïntensiveerde samenwerking met
onze kindpartners en andere belanghebbende partijen.
De stichting SOM wil kinderen zo onderwijzen, opvoeden en begeleiden, dat zij zo goed mogelijk zijn toegerust om
vorm en inhoud te geven aan hun eigen toekomst en aan hun leer- en werkomgeving. Dat is de opdracht van onze
stichting. In dit jaarverslag laten wij u zien hoe wij aan dit doel hebben gewerkt.
We besteden veel aandacht aan de structuur en cultuur van ons onderwijs. Structuur alleen is nog geen garantie
voor kwaliteit van het onderwijs; de kwaliteit van de onderwijsgevenden is van doorslaggevend belang. Met het oog
op de toekomst heeft stichting SOM daarom het afgelopen jaar weer geïnvesteerd in scholing. Veel interne
kennisnetwerken zijn inmiddels tot stand gekomen op gebied van stichting SOM en ook landelijke speerpunten: o.a.
Taal, lezen, ICT, Zorg, NT en W E .
2

Door de krimp in West-Brabant en Reimerswaal zal de toekomst een heroriëntatie vragen op organisatie en
financiën. Maar dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van het onderwijs.
Het bestuur en GMR hebben hun goedkeuring gegeven aan o.a.:
- Jaarrekening 2013
- Meerjarenbestuursformatieplan 2015-2019
- Begroting 2014/Meerjarenraming 2015-2018.

Werkgeverschap
Het bestuur heeft directies en GMR geïnformeerd over de directiewisselingen en benoeming meerscholen directie
die in de loop van het verslagjaar hebben plaatsgevonden. De toename van het aantal LB functies is zeer goed. Dit
getuigt van een goed werkgeverschap, landelijk gezien zelfs voor primair onderwijs de koppositie.

Huisvesting
Het meerjarenonderhoudsplan van alle scholen is planmatig en structureel vorm gegeven, hierbij is Dyade Vastgoed
als specialist betrokken. Renovaties en aanpassingen i.v.m. kinderopvang zijn tot stand gekomen. Per 1 januari 2015
behoort onderhoud 'buitenkant gebouwen' ook tot de taak van het bestuur. De financiën vanuit het rijk worden
toegevoegd aan de lumpsum vergoeding.

Het bestuur, de werkwijze
Nieuw bestuursmodel
Sinds 1 augustus 2010 is er een wijziging opgetreden in de wet op het primair onderwijs. In het kader van verdere
deregulering en autonomievergroting van het onderwijs krijgen scholen steeds meer zelf zeggenschap over de wijze
waarop de school functioneert. Het is van belang, volgens de minister, dat direct betrokken maatschappelijke
stakeholders invloed krijgen op de school, de zgn. horizontale verantwoording, ook wel de horizontale dialoog

1

Notitie "Beleidsnotitie Governance, ruimte geven, verantwoording vragen en van elkaar leren", Ministerie van OCW, 2005
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genoemd. Een voorwaarde daarvoor is dat de school zich goed moet kunnen verantwoorden. In de ogen van de
minister betekent dit een aanpassing van de wijze waarop de school bestuurd wordt. Pas als de interne
(be)sturingskolom goed op orde is, krijgt de horizontale dialoog de gewenste waarde. Een van de maatregelen die
de minister daartoe genomen heeft is het verplicht scheiden van bestuur en toezicht. Een belangrijk uitgangspunt
hierbij is dat de functies van besturen en toezichthouden niet langer in één persoon verenigd mogen zijn. Er moeten
dus functionarissen komen die besturen en functionarissen die toezien op het besturen. Het is aan het bevoegd
gezag in de huidige situatie om een keuze te maken op welke wijze de scheiding van bestuur en toezicht plaatsvindt.
Een dergelijke scheiding kan op twee manieren:
1. de organieke scheiding waarbij er twee organen ontstaan:
a. de Raad van Toezicht;
b. het College van Bestuur.
2. de functionele scheiding, die een uitwerking op drie hoofdlijnen kent:
a. een scheiding binnen het huidige bestuur, waarbij een deel bestuurder en een deel toezichthouder wordt;
b. een toetreding van de algemene directie tot het bestuur, waarbij de voormalige algemene directie de
bestuurdersrol krijgt;
c. een algeheel mandaat/delegatie aan de algemene directie, waardoor de algemene directie bestuurder
wordt (maar niet toetreedt tot het bestuur) en waarbij het bestuur de rol van toezichthouder krijgt.
Stichting SOM heeft gekozen voor functionele scheiding met een algeheel mandaat/delegatie aan de algemene
directie, waardoor de algemene directie bestuurder wordt (maar niet toetreedt tot het bestuur) en waarbij het
bestuur de rol van toezichthouder krijgt. Op 1 december 2011 is dit model van kracht geworden. Nieuwe statuten
zijn notarieel vastgelegd. De vier gemeenten, Bergen op Zoom, Reimerswaal, Steenbergen en Woensdrecht, zijn erbij
betrokken geweest. Het bestuur van stichting SOM heeft besloten het proces om te komen tot een Raad van Toezicht
bestuursmodel in gang te zetten. Naar verwachting zal dit in 2015 gerealiseerd zijn.

Directies en IB-er met een plus
Iedere directeur en IB-er van een school zijn als partner betrokken bij de eigen en een andere school. Ook is ieder
directielid betrokken bij geheel stichting SOM vanuit een specialisme.

Gezamenlijk Directie- en IB-overleg
In 2014 is gestart met reguliere afstemming op bovenschools niveau tussen alle directeuren en IB-ers. Deze werken denktank werkt volgens de onderwijsinhoudelijke beleidsagenda van stichting SOM.

Samenwerking met ABBO
Stichting SOM is vanaf februari 2014 officieel gestart met een samenwerking met ABBO, Algemeen Bijzonder Basis
Onderwijs, in Bergen op Zoom. Op financieel, inhoudelijk en bedrijfsmatig vlak, werkt dit in het voordeel van beide
besturen.

4

SOM JAARVERSLAG 2014 DEFINITIEF

r

onze; ^verklaring
d.dJ

2 2 MEI 2015

ALGEMEEN
Geschiedenis
Stichting SOM vormt de overkoepelende organisatie voor Openbaar Onderwijs in de regio WestBrabant en de
Gemeente Reimerswaal, Zeeland.
De stichting SOM is met ingang van 1 januari 2009 ontstaan uit de fusie van de Stichting FOORZES (Zeeland) en
Stichting NAMS (Brabant). Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur vallen negen scholen. Op 1 december
2011 zijn de nieuwe statuten vastgesteld door notaris Lentze te Den H aag in verband met de scheiding van bestuur
en toezicht.

Missie en visie
Een concept op weg naar verdere professionalisering
Om te komen tot een heldere visie voor de toekomst dienen onderstaande vragen te worden beantwoord:


Wie zijn wij?



Wat willen wij ?
Hoe kunnen wij dit bereiken?

Deze vragen spelen tegen de achtergrond van professionalisering, herkenbaarheid en onderscheidend vermogen
van stichting SOM in het basisonderwijs in Zuidwest Nederland.
De identiteit van stichting SOM vindt haar oorsprong in de kernwaarden die het (al dan niet bewust) hanteert.
Deze geven richting aan onze keuzes en handelingen en geven antwoord op de vraag hoe stichting SOM zich in de
toekomst wenst te ontwikkelen en te gedragen.
Dit alles conform de missie van stichting SOM: SAMEN ONDERWIJS MAKEN.
Wie zijn wij?
Dit wordt duidelijk aan de hand van de volgende kernwaarden:
*

Openbaar onderwijs
Openbaar onderwijs staat open voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke
achtergrond.

^

Saamhorigheid
Saamhorigheid is het uitgangspunt van handelen.

^

Openheid
Openheid is er naar alle in en externe participanten over bedrijfsvoering en schoolprestaties.

^

Integriteit
Integriteit houdt onder meer in, dat iedereen binnen de organisatie van stichting SOM gemaakte afspraken
nakomt.

^

Pluriformiteit
Pluriformiteit binnen stichting SOM kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid. De scholen behouden en
ontwikkelen hun eigen profiel binnen de SOMkaders, afgestemd op het eigen werkgebied.

*

Kwaliteit
Kwaliteit van het onderwijs verzorgd door stichting SOM wordt bepaald door de deskundigheid van personeel,
organisatie en infrastructuur.
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Wat willen wij?
Wat wij willen blijkt uit de visie van stichting SOM:
-

Stichting SOM heeft voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in haar verzorgingsgebied een school, waarop met
behulp van moderne middelen wordt gewerkt aan zijn of haar cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

-

Stichting SOM streeft in al haar activiteiten naar een goede mate van zelfstandigheid en creativiteit van alle aan
haar toevertrouwde kinderen.
Het stichten en in stand houden van openbare basisscholen in haar verzorgingsgebied.
Het handhaven van het aanbod van openbaar onderwijs in alle betrokken gemeenten.

-

Het handhaven van een solide financieel fundament onder de stichting om de gestelde doelen te kunnen
realiseren.

-

Het tot stand brengen van samenwerkingsvormen die het de stichting mogelijk maakt haar positie te versterken.

-

Het leveren van een bijdrage aan het lokaal onderwijsbeleid in haar verzorgingsgebied.

-

Het stimuleren van sportieve en culturele activiteiten voor alle kinderen.

Hoe kunnen wij dit bereiken?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het van belang de ambities van stichting SOM in beeld te brengen.
Het bestuur, de schooldirecties en de medewerkers streven naar een waarborging van de kwaliteit van het onderwijs
via:
-

optimale schaalgrootte, die resulteert in meer financiële armslag, flexibeler personeelsVrnobiliteitsbeleid en een
betere garantie van werkgelegenheid;
deskundigheidsbevordering bij medewerkers;
hoge eisen aan leidinggevenden;
het up-to-date houden van onderwijsleermiddelen;
het voorzien in het gewenste onderhoud en huisvesting van scholen;

-

de realisatie van een herkenbare professionele organisatie.
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Bestuurssamenstelling
Het bestuur is ultimo 2014 als volgt samengesteld:
Voorzitter
De heer P.A.J. Damen
Secretaris
De heer J. Meulmeester
Penningmeester
De heer L. Hollemans
Bestuurslid
De heer J.F.LC.M. Piasmans
Bestuurslid
De heer A.P.M. Wevers

Juridische structuur
De algemeen directeur/bestuurder, de heer L.L.M. Soffers, is onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
belast met de bestuurstaken t.a.v. de scholen en draagt zorg voor het proces van de beleidsvoorbereiding,
beleidsevaluatie en controle in overleg met de directeuren.
De directeuren zijn verantwoordelijk voor de integrale leiding van de autonome scholen binnen het namens het
bestuur vastgestelde beleid. Zij zorgen voor de verwezenlijking van de grondslag en doelstellingen van de
organisatie, de dagelijkse leiding van de scholen en de kwaliteit en voortgang van het onderwijs.

Bestuursbureau
Het bestuursbureau is gehuisvest in Bergen op Zoom en ondersteunt het bestuur, de schooldirecties en andere
geledingen bij de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van stichting SOM.
Voor de verwerking van de salarisadministratie werd in 2014 gebruik gemaakt van de diensten van Vizyr (SROL) te
Heerlen. Per 31-12-2014 is deze dienst beëindigd en is dit door Dyade Dienstverlening onderwijs overgenomen.

Activiteitenoverzicht op hoofdlijne n
Januari

Februari

Maart

April

Evaluaties met directeuren tevredenheidspeiling SOM
Lustrum stichting SOM; personeelsbijeenkomst kennismarkt LB-ers
Overleg stichting SOM - wethouders 4 gemeenten
Gezamenlijk overleg onderwijs-jeugdzorg-kinderopvang-peuterspeelzalen
Masterclass training Excellent in het onderwijs
Opleiding Via Vinei
Overleg SOM-ABBO-Lowys Porquin Stichting
BFP 2014-2018
Harmonisatieoverleg gemeente Bergen op Zoom
Inspectiebezoek op De Reigersberg
Bestuurlijk overleg VO/PO
Opening ZON op De Kreek
Overleg besturen - gemeente Bergen op Zoom overheveling onderhoud
Jaarverslag-jaarrekening 2013
Directie heidag formatie + opleiding Via Vinei
Conferentie School aan Zet
Besprekingen directeuren leeropbrengsten door algemeen directeur / bestuurder
Opleiding Via Vinei
Besprekingen directeuren leeropbrengsten door algemeen directeur 1 bestuurder
Bijeenkomst cluster 2 school Auris
Informatiebijeenkomst Databyte
Overleg SOM-ABBO-Lowys Proquin Stichting - doordecentralisatie 3 gemeenten
Strategisch Beleidsplan 2015-2018

Mei

REA Bergen op Zoom
Overleg doordecentralisatie SOM-ABBO-Lowys Proquin Stichting - gemeente Bergen
op Zoom

Juni

Bestuurlijk overleg VO/PO
Overleg doordecentralisatie SOM-ABBO-Lowys Proquin Stichting - gemeente Bergen

Juli

op Zoom
Overleg besturen cluster 3 en 4
Evaluatie VLC
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Overleg SOM  OSG't Rijks Bergen op Zoom
Overleg doordecentralisatie SOMABBOLowys Porquin Stichting  gemeente Bergen
op Zoom
Opleiding Via Vinci
Besprekingen directeuren leeropbrengsten door algemeen directeur 1 bestuurder
Studiereis Krakow
Overleg gemeente Reimerswaal doordecentralisatie
Overleg gemeente Woensdrecht doordecentralisatie
Masterclass training Excellent in het onderwijs
Overleg gemeente Steenbergen doordecentralisatie
Themabijeenkomst CAO PO 20142015
Opleiding Via Vinei
Inspiratiedag grenzeloos ontdekken
Opleiding Via Vinei
Overleg gemeente Bergen op Zoom doordecentralisatie
Overleg harmonisatie peuterspeelzalen Bergen op Zoom
Opleiding Via Vinei
Overleg gemeente Woensdrecht doordecentralisatie
Brainstormsessie met directeuren CAO PO

Augustus
September

Oktober

November

December

Financiën en kwaliteit
De managementrapportages zijn doorontwikkeld, waardoor vier maal per jaar een duidelijk, actueel en overzichtelijk
beeld van de activiteiten van de stichting ter informatie en goedkeuring wordt behandeld, de kwartaalrapportages.
De borging van informeren, controleren en rapporteren is vastgelegd in een planning en controlecyclus. H et
treasurystatuut is op 17 oktober 2011 vastgesteld. Jaarlijks zijn in februari en september de ijkpunten.

Scholen
Onder het bevoegd gezag van stichting SOM, met bevoegd gezag nummer 41778, vallen de onderstaande scholen:
School

Directeur

Brinnummer

Plaats

Gemeente

Parelmoer
De Reigersberg

Dhr. A. Neelen

10MB

Yerseke

Reimerswaal

Dhr. A. Neelen

HOE

Rilland

Reimerswaal

Voorhoute

Mw. P. van Kralingen

İ1ZM

Reimerswaal

De Klimroos

Dhr. G. Coldeweijer
Mw. N. Spaapen

12IY
12RI

Kruìningen
Krabbendijke
Hansweert

Reimerswaal

Dhr. G. Coldeweijer

24AF

De Dobbelsteen
De Noordster

Mw. C. Schetters
Mw. N. Spaapen

27RU
06AI

De Regenboog

Dhr. G. Coldeweijer

05YQ

De Eendracht
De Kreek

Reimerswaal

Bergen op Zoom
Hoogerheide
Bergen op Zoom
Dinteloord

Bergen op Zoom
Woensdrecht
Bergen op Zoom
Steenbergen

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Onderwerpen die voor meer dan één school van toepassing zijn worden voorgelegd aan de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting. Deze vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De GMR telt medewerkers
en ouders van alle scholen van stichting SOM.
Per 31 december 2014 bestaat de GMR uit de volgende leden:
Niet aangeleverd

SOM JAARVERSLAG 2014 DEFINITIEF

ACCOUNTANTS

Behorende bij
onze verklaring
d.d

MEI 2075

ONDERWIJSKUNDIG BELEID
Kaderstelling
Het strategisch Bestuurs Ondernemings Plan brengt in beeld wat stichting SOM in de periode 20152018 bereikt wil
hebben en welke activiteiten daarvoor in hoofdlijnen worden ontwikkeld. Dat wordt uitgewerkt in operationele
plannen. De plannen op bestuursniveau zijn kaderstellend voor de ontwikkelingen op schoolniveau. Voor een deel
moet het strategisch beleidsplan geconcretiseerd worden op schoolniveau.

Zorgverbreding
In het kader van het traject 'passend onderwijs' gaan de scholen deelnemen aan de 1zorgroute. Met de 1zorgroute
willen we niet alleen risicoleerlingen op een zo vroeg mogelijk tijdstip signaleren en zo de onderwijsleerproblemen
aanpakken, maar de onderwijsbehoeften van élk kind in kaart brengen. De 1zorgroute leert leerkrachten hoe zij
met de verschillen tussen de kinderen kunnen omgaan. De route heeft betrekking op zowel de interne zorg op
school, als de externe zorg buiten de school.

SOM Academy
SOM Academy kennisdeling is in 2014 doorgezet. Zowel in teamverband als over de scholen heen zijn voor
directeuren en teamleden kennisnetwerken ingericht. Thema's zijn Veilig Leren Lezen, Estafette, ICT en IB/zorg. Ook
is door de inzet van LB leerkrachten, het specialisme en de kennisdeling binnen stichting SOM veel toegenomen. Er
is in de SOM website een beveiligde omgeving ingericht voor kennisdeling op afstand.

Bestuurlijke informatievoorziening
De bestuurlijke informatievoorziening is opnieuw geanalyseerd. De planning en controlcyclus en de daarmee
samenhangende documenten (beleidsplan, meerjarenbegroting(en), bestuurs en managementrapportages) zijn
leidend en verplicht.

ICT en onderwijs
Alle ICTcoördinatoren voeren periodiek bovenschools overleg. Daar staat bovenschoolse beleidsontwikkeling op de
agenda en informeren de coördinatoren elkaar uitvoerig over (schoolse) ontwikkelingen. In het overleg is veel
gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen op het gebied van ICT en onderwijs.

Schoolontwikkelingen
Onderwijsinspectie
Sinds 2005 werkt de Onderwijsinspectie vanuit een nieuw toezichtkader; een werkwijze voor maatwerk en
proportioneel toezicht. De Inspectie bezocht in 2014 scholen van stichting SOM o.a. via een PKO, een periodiek
kwaliteitsonderzoek. Bij deze bezoeken gaat het om een kwaliteitsonderzoek naar een aantal kernindicatoren van
goed onderwijs. Tijdens deze bezoeken beoordeelt de Inspectie de kwaliteit van onderwijs op onze scholen en de
vooruitgang die daarbij wordt geconstateerd.
Alle negen scholen van Stichting SOM hebben ultimo 2014 een basisarrangement.
Lokale Educatieve Agenda
In 2014 participeert stichting SOM in de bepaling en de uitwerking van beleidsthema's van de gemeenten Bergen op
Zoom, Reimerswaal, Steenbergen en Woensdrecht. Met name wordt een bijdrage geleverd aan de thema's
integratie en segregatie, schakelklassen, Brede Schoolontwikkeling, voor en vroegschoolse educatie (WE),
veiligheid in en rond de school en onderwijshuisvesting.
Verder worden afspraken gemaakt over de inzet van de middelen die de gemeenten ter beschikking stellen voor
schoolbegeleiding.
Verantwoording inzet prestatiebox n.a.v. het landelijk beleidskader 2011-2015
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Excellentie en hoogbegaafdheid
In oktober 2014 heeft Stichting SOM het traject excellentie en hoogbegaafdheid in samenwerking met experts vanuit
School Aan Zet afgerond. Alle scholen hebben vanuit een startkader beleid gemaakt op het gebied van excellentie.
In dit beleid staan onderwijs in vorm en inhoud aan excellente leerlingen centraal met als doel om excellente
leerlingen te laten excelleren.
Opbrengst gericht werken a taal en rekenen
Stichting SOM houdt twee keer per jaar n.a.v. de tussenresultaten gesprekken over leeropbrengsten met iedere
school van de stichting. In het gesprek wat de algemeen directeur en de bovenschools IB'er voeren met de directeur
en interne begeleider van de school staan de volgende onderwerpen centraal'.
»

Leeropbrengsten zowel tussen- als eindresultaten.

«

Verbeterplannen n.a.v. tussen- en eindresultaten met een PDCA-cyclus als daar aanleiding toe is.

»

Inzicht in leerlingen, die door de inspectie van onderwijs buiten beschouwing worden gelaten bij de
leeropbrengsten.

»

Inzicht in leerlingen, die ondersteuning krijgen vanuit het samenwerkingsverband, cluster 1 of 2.

»

Wat is opvallend? Zowel positief als verbeterpunt.

«

Risico analyse en zelfreflectie.

Deze gesprekken geven enerzijds een goed beeld van mogelijke risico's op gebied van leeropbrengsten en anderzijds
geeft het een goede basis voor het bestuursgesprek met de inspecteur van onderwijs.
Taal
Uit de gesprekken over leeropbrengsten kwam expliciet naar voren, dat de leeropbrengsten bij woordenschat op
veel scholen onvoldoende is. Alle scholen hebben hun woordenschatonderwijs in kaart gebracht door hun inzet,
methodiek en gedane interventies te beschrijven. Uit deze analyse bleek, dat scholen grote investeringen hebben
gedaan in woordenschatonderwijs. Echter het resultaat bleef uit. Stichting SOM heeft via School Aan Zet een
Masterclass woordenschat georganiseerd, waarbij alle scholen ruim vertegenwoordigd waren. In deze Masterclass
heeft o.a. het viertaktmodel van Verhallen centraal gestaan.
Alle scholen zijn actief aan de slag gegaan met de verkregen kennis en woordenschatonderwijs heeft een zichtbare
plaats in de scholen gekregen.
Rekenen
In 2014 is de SOM Academy rekenen gestart, waarbij alle scholen vertegenwoordigd zijn om met elkaar kennis te
delen en te verstevigen.
Interne audit
Stichting SOM maakt sinds 2014 gebruik van interne audits, waarbij een auditteam alle scholen bezoekt.
Wie
Onderwijsinhoudelijk programmamanager
Directeur
IB-er
Wat

Indicatoren onderwijsinspectie en de KPI
Nu:
Stichting SOM kiest vijf indicatoren uit KPI en uit de indicatoren van de
onderwijsinspectie.
Toekomst:
Twee indicatoren door SOM bepaald
Twee indicatoren worden aangeleverd door de school
Auditteam kiest er twee indicatoren uit
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Gespreksonderwerpen 2014-2015: (indicatoren van de onderwiisinspectie)
1.1 Eindopbrengsten.
2.3 Leerinhoud in verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan.
2.4 Leerinhoud aanpassen aan kinderen met een taalachterstand.
3.1 Efficiënt gebruik van onderwijstijd.
6.1 Afstemmen van leerinhoud op verschillen in ontwikkeling (Instructie op maat en
verwerking
op maat).
Waarom

We doen onderzoek naar de kwaliteit van de scholen waar we kritische vragen stellen,
opbrengsten delen, zowel positief als negatief.

Wanneer

Welke wijze

»

l x per jaar

«

Auditdag: dinsdag

»

Bovenschools IB-er maakt een planning

»

Start november 2014

«

Een schoolbezoek door het auditteam met aanwezigheid van de IB-er en de directeur van
de eigen school

Waar

»

Gesprek

»

Op de betreffende school

Wetenschap en techniek
Stichting SOM bezoekt scholen voor voortgezet onderwijs met als doel om de overgang van basisschool naar
voortgezet onderwijs zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten
Onderwijsinhoudelijke beleidsagenda 2014-2015 voor directeuren en IB-ers van stichting SOM
Leeropbrengsten
onderwerp

actiepunten

datum gereed

Analyse van de
tussenresultaten

»

Afname CITO in mei en juni 2014

»
«
»

30-6-2014
30-6-2014

»

Monitorexport maken door IB-ers.
Analyse van de tussenresultaten juni 2014.
Gesprekken met directeuren en IB-ers over de
tussenresultaten.
Presentatie van de tussenresultaten.

Bestuursgesprek
Inspectie

»

Analyse van de tussenresultaten.

»
»

Analyse van de eindresultaten.
Toetsprotocol.

Analyse van de
tussen- en eindresultaten

«
»

Afname CITO in januari en februari 2014.
Afname eindtoets Basisonderwijs in februari 2014.

28-2-2014
11, 12, 13-2-2014

»
«

Uitslag eindtoets Basisonderwijs.
Monitorexport maken door IB-ers.

week 11 2014
28-2-2014

»
»

14-3-2014
27-3-2014 Ä
3-4-2014
27-5-2014

15-8-2014
3-9-2014 en
5-9-2014
10-9-2014
19-9-2014

»

Analyse van de tussen- en eindresultaten.
Gesprekken met directeuren en IB-ers over de eind- en
tussenresultaten.
Presentatie van de eind- en tussenresultaten.

Definitie
"opvallend"
Positieve eind- en
tussenresultaten

»

Het formuleren van de definitie "opvallend".

28-2-2014

»

In het verslag van de eind- en tussenresultaten worden
van iedere school positieve resultaten benoemd.

14-3-2014

Trendanalyse

»

In het verslag van de eind- en tussenresultaten wordt van
iedere school een trendanalyse opgenomen.

14-3-2014
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Evaluatie
verbeterplannen

»

In het verslag van de eind- en tussenresultaten wordt van
iedere school de evaluatie van de verbeterplannen
besproken.

14-3-2014

Entreetoets 1 E7 Į
tijdstip

«

Tijdens het DO/IB wordt er kritisch gekeken naar het
afnamemoment van de Entreetoets (april tot en met juni
en september) en naar de meerwaarde om én CITO E7 en
CITO Entree af te nemen in de periode mei 1 juni.

10122014

CITO Eindtoets
Basisonderwijs

»

Alle scholen van stichting SOM doen mee aan de Eindtoets
Basisonderwijs vanaf 2014.

1122014

Inspectiebezoek
OBS Parelmoer

»

OBS Parelmoer heeft een basìsarrangement behaald met
als belangrijk verbeterpunt de opbrengsten van de PDCA
cyclus.

3102014
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Professionalisering
onderwerp

actiepunten

datum gereed

Masterclass Excellentie
door School aan Zet

»

Inhoud masterclass bespreken en afspraken maken.

27-8-2014

»

29-10-2014

«

Deelnemerslijst samenstellen. Iedere school is
vertegenwoordigd door de directeur, de IB-er, een
leerkracht van groep 1 en 2 en een leerkracht van groep
3-8.
Data Masterclass Excellentie.

«

Agenda verspreiden onder de deelnemers.

12-11-2014

«

Alle scholen formuleren een definitie van excellentie en
hoofbegaafdheid.
Alle scholen maken een beknopte casusbeschrijving van
één excellente of hoogbegaafde leerling.

29-1-2014

»

27-11-2014,
29-1-2014 8l
herfst 2014-2015

29-1-2014

Workshop tijdens
driedaagse conferentie van
School Aan Zet in Lunteren

«

De bovenschools IB-er geeft een workshop samen met
School Aan Zet over de ervaringen met de Masterclass
Excellent (in het) Onderwijs.

23-3-2014

Professionaliseringsaanbod
in het kader van Passend
Onderwijs door Edux

*

Een keuze maken uit het professionaliseringsaanbod.

10-9-2014

«
»

17-3-2014

Opleiding Via Vinei
(meer)scholendirectie/
master

»

Module 3: handelingsgericht indiceren en arrangeren.
Module 4: ontwikkelen en monitoren van de kwaliteit
van de basisondersteuning geboden door het team en de
individuele leerkracht.
Directies/locatieleiders/bovenschools deelnemers
informeren en uitnodigen voor deelname.
Start opleiding meerscholendirecteur voor directeuren,
teamleiders en bovenschoolse IB-er.

Studiereis naar Finland en
Engeland

»

«

»
Studiereis

«
»

Presentatie film studiereis naar Finland aan directeuren
en IB-ers.
Presentatie film studiereizen naar Finland en Engeland
aan alle collega's van stichting SOM tijdens de LB-markt.
Oriënterend gesprek met adviseur internationalisering,
AVS.
Aanvullende gegevens over reisdoel en thema voor AVS.

01-11-2014
4-2-2014
2014
15-1-2014
23-10-2014
15-11-2014
28-11-2014

»

Oriënterend gesprek met Oosttravel.

«

Oosttravel legt contacten met contactpersoon in Krakow.

10-12-2014

Oosttravel zal een offerte uitbrengen voor de studiereis
naar Krakow.
De offerte voor de studiereis naar Krakow van 21-9 tot
26-9-2014 is ondertekend.
De bovenschools IB-er bestudeert welke subsidie het
Europees Platform geeft voor studiereizen.

7-1-2014

24-10-2014,
1-11-2014 en
18-11-2014
mei 2014

»
»
Europees platform

«

Pilot VLC

»

Stichting SOM kijkt mee in de pilot VLC (Virtual Learning
Community) en volgt de cursus.

»

Afronden van de pilot.

»

Uitrollen van het IB-rolprofiel op alle scholen van
stichting SOM.

IB-rolprofiel

1-4-2014

19-1-2014
23-10-2014

feb 2014
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Onderwijsinhoud
onderwerp

actiepunten

datum gereed

Inbreng
onderwijsinhoudelijke
thema's
Gebruik nieuwe niveau
indeling CITO LOVS

»

leder DO/IB-lid brengt een thema in in het DO/IB.

31-1-2014

«

Aanleveren via bm@stichtingsom.nl.

»

Presentatie overgang van niveau indeling A tot en met E
naar 1 tot en met V.

10-9-2014

»

Alle IB-ers informeren hun team.

20-12-2014

«

Opstellen van een conceptbrief voor alle ouders van
stichting SOM.

10-12-2014

»

Stichting SOM maakt uitsluitend gebruik van niveau
indeling 1 tot en met V in het CITO LOVS.

1-1-2014

«

Contact leggen met CITO over bovenschoolse aanschaf
van CITO 3.0.
Stichting SOM voert CITO 3.0 in en dit wordt
bovenschools georganiseerd.
CITO en stichting SOM hebben een contract afgesloten
over de aanschaf van CITO 3.0, waarbij 596 korting wordt
verleend.

25-10-2014

»

Alle directeuren van de Zeeuwse scholen gaan de
verdeling uren HGPD en diagnostiek nog eens kritisch
bekijken.

1-11-2014

«

Ze nemen de eventueel gewijzigde verdeling op in het
schoolcontract met RPCZ.

1-1-2014

«

Inventarisatie van W E door specialist W E van stichting
SOM.

1-10-2014

»

Presentatie W E inventarisatie.

29-10-2014

CITO 3.0

«
»

HGPD-uren en
diagnostiek

WE

1-11-2014
7-11-2014

«

Uitzetten van een bovenschoolse LB-er W E .

feb 2014

Kubusschool

»

Nader te bepalen.

26-11-2014

"Toekomst van de
methode"

»

Presentatie i.v.m. de "toekomst van de methode" in het
DO/IB door directies.

29-11-2014

»

Presentatie Blink door directies. Dit is een "uitgever", die
op dit moment de meeste content heeft voor de
"methode van de toekomst".

10-12-2014

»

Coördinatoren van SWV de Brabantse Wal en SWV
Oosterschelderegio geven presentatie passend onderwijs
tijdens DOIB.

SWV

4-2-2014
mrt 2014

»

Presentatie Passend Onderwijs tijdens DO/IB.

23-3-2014

Kleuteronderwijs/
W E onder de loep nemen
Pesten

«

Gespreksthema.

feb 2014

»

Oriëntatie.

feb 2014

Oriëntatie op
alternatieven voor RvK en
TvK van CITO

»

Oriëntatie.

feb 2014

Meervoudige intelligentie
S Coöperatief en
samenwerkend leren
21th century skills

»

Voorstel.

mrt 2014

»

Voorstel.

mrt 2014

Engels als tweede taal op
de basisschool

«

Voorstel.

mrt 2014

Aanpassen dagritme; een
betere verhouding tussen
in- en ontspannen

«

Inventarisatie.

mrt 2014
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Meergroepstructuur
eenduidig vorm geven

«

Inventarisatie.

mei 2014

Minder oppositioneel
gedrag en versterken van
de handelingsvaardigheid
van leerkrachten
SVIB

»

Informatie en inventarisatie.

mei 2014

»

Presentatie.

mei 2014

Overgang groep 2/3

«

Bespreking.

sept 2014

Topleraar

»

Bespreking.

sept 2014

16
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OVERLEG EN SAMENWERKING
GMR jaarverslag 2013-2014
Niet aangeleverd.

Overlegvormen en samenwerkingsverbanden
Stichting SOM participeert

in 2014

in diverse samenwerkingsverbanden

en voert

overleg met

diverse

overheidsinstanties.
Samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 03.
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Brabantse Wal. De heer L.L.M. Soffers is secretaris/penningmeester van
het SWV.
Besturenorganisaties
VOS/ABB: Vereniging voor bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
PO Raad: brancheorganisatie primair onderwijs.
Schoolbesturen
Overleg primair onderwijs en voortgezet onderwijs Reimerswaal en West Brabant.
Collega-schoolbesturen in de regio.
Overheid
Gemeenten Bergen op Zoom, Reimerswaal, Steenbergen en Woensdrecht.
Rijk
Centrale Financiële Instellingen (Cfi).
Inspectie van het onderwijs.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Overige
Kibeo.
Stichting KOM.
Stichting Kinderopvang Zuidwesthoek.
Stichting Kobalt.
Stichting Kinderopvang Zo.
Peuterspeelzaal Jip en Janneke.
Kinderopvang MamaLoe.
Stichting Peuterspeelzalen.

Regionalisering
De gemeenten hebben vastgelegd dat stichting SOM qua leerlingenaantal moet groeien door te fuseren met andere
onderwijsorganisaties voor primair onderwijs in de regio.
Met collega-besturen in de regio zijn informele gesprekken gevoerd door de bestuursvoorzitter en algemeen
directeur/bestuurder om te bekijken in hoeverre er bereidheid is tot samenwerking en fusie. Dit blijft ook voor 2015
van kracht.

SOM JAARVERSLAG 2014 DEFINITIEF

!

r n

UWTANTS

de bij
Beho afide
onze 'erklaring

22 MEI 2015

KWALITEITSBELEID
Onder kwaliteitsbeleid wordt verstaan: beleid dat gericht is op verbetering. Daartoe behoort het formuleren van
doelen, het vertalen van doelen in bijpassende methoden en instrumenten, het bepalen van de wijze waarop de
kwaliteitszorg ingericht wordt, het bepalen van gewenste bijstellingen op grond van in de kwaliteitszorg verzamelde
informatie, alsmede het organiseren van het besluitvormingsproces over dit alles.
Iedere medewerker binnen stichting SOM levert zijn of haar bijdrage aan kwaliteitszorg. Wat daarbij hoort is dat
eenieder ook daarvoor verantwoordelijkheid heeft. Kwaliteit bespreekbaar maken, dit met elkaar bespreken en het
vervolgens zichtbaar maken dat dit plaatsvindt, is hierbij noodzakelijk. In het kader van de gekozen strategie van
klantgerichte organisatie is het van belang dat iedereen, die dagelijks met klanten te maken heeft, ter plekke de
kwaliteit van de dienst kan beoordelen.

Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg houdt in het kunnen laten zien hoe wij als stichting/school structureel ons onderwijs en diensten
organiseren, evalueren en waar nodig verbeteren.
Uiteindelijk zullen verbeteringen moeten leiden tot het borgen of verbeteren van de geformuleerde opbrengsten en
doelstellingen die door de klanten herkend en erkend worden.
In 2014 is m.b.t. kwaliteitsbeleid aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- waarderingskader en beslisregels Inspectie voor het primair onderwijs.
- toezicht op de kwaliteit door Inspectie en bestuur stichting SOM.
- verdere invoering KIK, Kwaliteit in Kaart.

Inspectie van he t onde rwijs
De Inspectie heeft in 2014 vertrouwen uitgesproken in het toezicht door het bestuur. Dit houdt in dat voor 2014 alle
negen scholen een basisarrangement hebben.

Klachtenregeling
Voor alle scholen is er een klachtenregeling ingesteld waar ouders, leerlingen en personeelsleden met problemen
of klachten terecht kunnen. Er wordt naar gestreefd om problemen zo snel mogelijk en in goed overleg met alle
betrokkenen op te lossen.
De externe vertrouwenspersoon, mevrouw drs. A.A.H.M. de Koning-Meeùs van Edux Onderwijspartners B.V., kan
worden ingeschakeld voor bemiddeling tussen het bestuur en ouders, c.q. personeel.
Voor alle gevallen waarin het niet lukt om naar tevredenheid problemen of klachten af te handelen is de stichting
SOM aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in
Woerden.
NB: In 2014 is de extern vertrouwenspersoon eenmaal geconsulteerd door een ouder. De bemiddeling is afdoende
geweest aangezien er geen klacht is ingediend bij het bestuur en/of de Landelijke Klachtencommissie.
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PERSONEELSBELEID
Het integrale personeelsbeleid van stichting SOM is geënt op de gedachte dat door het voeren van goed
personeelsbeleid, medewerkers met plezier werken, waardoor de kwaliteit van het onderwijs verbeterd wordt.
Stichting SOM is gericht op het vinden van afstemming tussen de doelen van de school en de doelen van de
medewerker. H et scheppen van duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen is hierbij essentieel.
In 2014 heeft het personeelsbeleid van stichting SOM met name in het teken gestaan van de samenwerking met
Stichting ABBO, het uitvoering geven aan de nieuwe CAO PO 20142015, het scholen van personeelsleden als intern
vertrouwenspersoon, de vervangingspool van stichting SOM en het bewaken van het verzuimbeleid.

De volgende protocollen/beleidsstukken zijn reeds aanwezig (personeelorganisatiefinancieel):
Protocollen/werkafspraken
t

Time out, schorsing en verwijdering

Februari 2011; herzien oktober 2014

a

Medicijnverstrekking en medische handelingen

Februari 2010

a

Inschrijfprocedure allochtone leerlingen

April 2009

a

Leerlingenvervoer

Juni 2008

»

Aanmelding nieuwe leerling

a

Intakegesprek ouders

a

Klachtenprocedure

a

Bankbetaling

2009

a

Financieel H andboek

Juli 2009

a

Meidcode H uiselijk geweld en Kindermishandeling

November 2011; herzien oktober 2012

Maart 2010; herzien februari 2012

Beleidsnotities
a

Bewegingsonderwijs

a

Studieverlof bewegingsonderwijs

Maart 2009

a

Studieverlof lerarenbeurs

Juni 2010

a

Contactname bedrijfsarts

Juni 2010

a

Gesprekscyclus

Januari 2010

LIO

September 2009

* bijlage stagevergoeding

November 2009

a

a

Januari 2010

Tijdelijke aanstellingen en vervangingen

November 2010

a

Vervangingspool

Januari 2012

«

Ambtsjubileum

Augustus 2012

a

Zwangerschap, borstvoeding en arbeid

Augustus 2012

Formatiebespreking

Augustus 2014

. . . Inzetten coaching en begeleiding

Oktober 2014

a

December 2014

Tegemoetkoming beeldschermbril

Beleidsstukken
a

Gesprekkencyclus

April 2011

a

Notitie dossiervorming

December 2010

a

Invoeringsdocument Functiemix

Juni 2010

a

Ziekteverzuimbeleid en verzuimprotocol

Juni 2011; herzien februari 2014

a

Nascholingsbeleid

Januari 2012
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Mobiliteitsbeleid

Januari 2012

«

Gedragscode

Januari 2012

«

Privacyreglement verwerking gegevens personeel

April 2014

In ontwikkeling zijnde protocollen/beleidsstukken
»

Functiehuis (in concept klaar)

»

Werkkostenregeling

»

Veilige school

Vacaturestop
Al sinds 1 augustus 2010 is er binnen stichting SOM een vacaturestop van toepassing om de inkomsten en uitgaven
beter met elkaar in balans te brengen. Wegens financiële tekorten was de stichting met ingang van maart 2011
genoodzaakt om een Reorganisatieplan met bijbehorend Sociaal plan (2011-2012 en 2012-2014) op te stellen.
Vanwege het grotendeels realiseren van de bezuinigingstaakstelling is het Sociaal plan per 1 december 2014 in
overeenstemming met de vakbonden beëindigd. Dit resultaat is bereikt met alleen vrijwillig vertrek van personeel.
Er is tevens geen sprake van geweest dat vaste personeelsleden in het risicodragend deel van de formatie geplaatst
moesten worden.
De vacaturestop is echter nog steeds van kracht aangezien het jaar 2016/2017 aan de hand van de huidige
leerlingprognoses weer een tekort in de financiële middelen laat zien; dit op basis van de huidige SOM-formatie in
relatie tot de krimp.

Functiemix en SOM Academy
Stichting SOM voert een actief Functiemixbeleid. De LB-functie geeft leerkrachten meer mogelijkheden om door te
groeien binnen hun vakgebied. Daarnaast geeft de LB-functie een extra impuls aan de kwaliteit van het onderwijs.
Vanuit het eigen specialisme richt de LB-er zich vooral op begeleiding en coaching van collega's, het signaleren van
behoeften tot vernieuwing en het ontwikkelen en implementeren van beleid. De LB-er draagt binnen de school meer
verantwoordelijkheid, maar speelt ook op bestuursniveau een belangrijke rol.
De verdeling van de LB- functies bij Stichting SOM.
Stichting SOM kent de volgende LB-functies (met vermelding van het aantal personeelsleden erachter), die deze
functie bekleden. Er zijn vier personeelsleden, die twee LB-functies vervullen.
«

Teamleider

6

»

Intern Begeleider

8

»

ICT-coördinator

3

»

Rekencoördinator

3

»

Taalcoördinator

1

«

Bewegingsonderwijs

4

»

Kwaliteitszorg

1

»

Sociaal-emotionele ontwikkeling

1

»

Gedragsspecialist

1

»

NT2

1

«

WE

1
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Stichting SOM kent goed draaiende SOM Academy's. Dit zijn zogenaamde kennisnetwerken, waar kennis gedeeld
wordt tussen scholen op bepaalde vakgebieden. Alle scholen zijn in deze kennisnetwerken vertegenwoordigd.
De volgende SOM Academy's zijn in 2014 operationeel geweest.
»

Veilig leren lezen (VLL)

»

NT2 I woordenschat

»

ICT

»

W E I Jonge kind

»

Rekenen

»

Estafette (voortgezet lezen)

«

Bewegingsonderwijs

Op schoolniveau is per 1 augustus 2014 een percentage van 2496 vastgesteld. In onderstaand schema is het bereikte
resultaat per school weergegeven. Het merendeel van de scholen van stichting SOM voldoet aan de gestelde 2496
LB-functie. Drie scholen komen niet aan de 2496, maar het verschil is gering te noemen.
Het is van belang te noemen dat in verband met mobiliteit het aantal gerealiseerde LB-functies per school per
schooljaar kan verschillen.

Vervangingspool
Stichting SOM kan onder voorwaarden toestemming krijgen van het Vervangingsfonds om personeel aan te stellen
in een vervangingspool die door het Vervangingsfonds bekostigd wordt. Personeel benoemd in de pool dient voor
minimaal 9896 van de beschikbare tijd te worden

ingezet voor door het Vervangingsfonds

bekostigde

vervangingswerkzaamheden. Bij een inzet voor vervanging die lager ligt, dient het bevoegd gezag een deel van de
gedeclareerde kosten terug te betalen (zijnde het verschil tussen 9896 van de nettoloonkosten van de poolers en de
nettoloonkosten gemoeid met de feitelijke vervangingswerkzaamheden).
In schooljaar 2013-2014 is met ca. 1,00 fte personeel in de vervangingspool een inzet gerealiseerd van 69,6596 (gelijk
aan de verwachte 7096). In het schooljaar 2014-2015 wordt ca. 2,46 fte personeel ingezet. De verwachte inzet wordt
tevens geschat op 7096. In november 2015 zal bekend zijn welke inzet gerealiseerd is.

Professionaliseringstraject
In 2014 is het professionaliseringstraject van start gegaan. Met het professionaliseringstraject wil stichting SOM
bereiken dat de ontwikkeling, inzet en professionaliteit van medewerkers op een hoger niveau komen. De
projectdoelen die binnen het professionaliseringstraject vallen zijn:
het versterken van kennisdeling binnen de stichting.
zicht op (verborgen)'potentials' binnen de stichting.
een intensievere en effectievere gesprekkencyclus.
het uitbreiden van het functiehuis met concrete competentiebeschrijvingen,
het invoeren van meerdere competentieniveaus binnen een functie,
het opzetten van een eigen SOM-kweekvijver.
een effectieve inzet van het professionaliseringsbudget voor schoolleiders,
het versterken van de LB-functies.
De medewerkers van stichting SOM hebben in het najaar van 2014 hun Bekwaamheidsdossier (BKD) geactualiseerd.
Aan de hand van het BKD is geïnventariseerd welke opleidingen en nascholingen zijn gevolgd, over welke
specialisaties men beschikt en welke wensen en ambities de medewerkers hebben.
Tevens heeft stichting SOM zich in het najaar 2014 georiënteerd op het in company aanbieden van een Post
HBO/Master opleiding aan (meerscholen)directeuren en teamleiders van de scholen. Dit interne opleidingstraject is
in januari 2014 van start gegaan.
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Er zijn daarnaast twee directeurensessies geweest om met elkaar het competentieprofiel van (meerscholen)
directeur te bespreken.
Het versterken van de LB-functie is in gang gezet door het organiseren van een LB-kennismarkt op de SOMpersoneelsdag in januari 2014. De algemeen directeur/bestuurder heeft ter voorbereiding in 2014 alle LB-ers op de
scholen bezocht en is met hen (en de aanwezige teamleden) in gesprek gegaan over de verwachtingen, de LB-markt
en de opgestelde plannen van aanpak schooljaar 2012-2014 (terugblik) en schooljaar 2014-2014.

Gesprekkencyclus
Stichting SOM hecht veel belang aan dialoog tussen werkgever en medewerker. De gesprekkencyclus is hiervoor een
onmisbaar instrument binnen het personeelsbeleid. Het is een middel om op een gestructureerde en professionele
wijze aandacht te geven aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers, dit in relatie tot de ontwikkeling
en het realiseren van de visie van de stichting.
Zeker in samenhang met de functiemix blijft het harmoniseren van de gesprekkencyclus binnen stichting SOM een
belangrijk speerpunt. Medewerkers mogen verwachten van hun werkgever dat deze zich op dezelfde wijze, op basis
van dezelfde criteria uitspreekt over het functioneren. Tevens is het voor medewerkers belangrijk dat ze weten wat
er van hen verwacht wordt, en de verwachtingen moeten goed met elkaar afgestemd worden.
In 2014 hebben alle medewerkers nog een functioneringsgesprek gehad met de leidinggevende van de school. De
volgende stap in de gesprekkencyclus is het voeren van een beoordelingsgesprek, waarmee de vierjaarlijkse cyclus
wordt afgesloten.
De algemeen directeur/bestuurder heeft in januari 2015 met alle directeuren een beoordelingsgesprek gehouden.
Voorafgaand is in november 2014 een 360 graden feedback uitgezet, waarvan het resultaat is meegenomen in het
beoordelingsgesprek.

(Na)scholing
Scholing maakt een belangrijk deel uit van het personeelsbeleid van stichting SOM. De directeur stelt jaarlijks een
scholingsplan op waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van het team en de individuele
medewerkers. Het schoolbelang gaat vóór het individueel belang. Met andere woorden, eerst wordt gekeken naar
teamscholing, overige ruimte is voor individuele scholing.
Nascholing wordt beschouwd als een doorlopend proces dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de school
én aan de ontwikkeling van individuele medewerkers.
Scholing op bovenschools niveau
»

Jaarlijks volgen circa 45 medewerkers een herhalingstraining BHV om de kennis en vaardigheden met betrekking
tot Brandveiligheid en Eerste Hulp op peil te houden.

»

Met ingang van schooljaar 2013-2014 is de Post HBO/Master opleiding Bovenschools- en Meerscholendirecteur
van start gegaan. Deze in company opleiding voor directeuren en teamleiders van stichting SOM wordt verzorgd
door Via Vinei. Na een succesvolle afronding van het programma ontvangt de deelnemer een diploma waarmee
nascholingspunten kunnen worden verworven voor het Schoolleidersregister.

»

In september 2014 zijn de directeuren en intern begeleiders op studiereis geweest naar Polen.

«

In het voorjaar is er een nascholing georganiseerd voor de intern vertrouwenspersonen. De extern
vertrouwenspersoon mw. De Koning heeft deze scholing, en tevens kennismaking, verzorgd.
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Lerarenbeurs
Voor het volgen van een (tweede) bachelor- of masteropleiding kunnen leraren een Lerarenbeurs aanvragen bij het
Ministerie van OCW. De Lerarenbeurs is een van de maatregelen uit het actieplan LeerKracht van Nederland (2007).
Elke leraar kan eenmaal in zijn onderwijsloopbaan gebruik maken van de Lerarenbeurs voor een opleiding naar
keuze. Tevens is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor studieverlof (in overleg met de schooldirectie).
Binnen stichting SOM hebben in 2014 geen leerkrachten gebruik gemaakt van de Lerarenbeurs en het studieverlof.

Taak- en functiedifferentiatie
Bij taakdifferentiatie worden zogenaamde taken verdeeld over mensen met een zelfde functie. Bij de verdeling
wordt uitgegaan van het feit dat de taken gelijksoortig zijn aan de eigen werkzaamheden en dus passen bij de eigen
functie. Het toedelen van de diverse taken leidt in de regel niet tot een functiewijziging, tenzij de ta(a)k(en) een
substantieel en structureel onderdeel gaan uitmaken van het uitoefenen van de functie. Normaliter leidt de
verdeling van taken op hetzelfde niveau dan ook niet tot een hogere (of lagere) inschaling. Dit biedt de meeste
flexibiliteit en mobiliteit voor zowel de werkgever als de werknemer. Tevens wordt op deze manier horizontale
loopbaanontwikkeling gestimuleerd; het biedt medewerkers een uitdaging om aan persoonlijke ontwikkeling te
werken.
Functiedifferentiatie gaat verder dan taakdifferentiatie omdat taken zo'n substantieel onderdeel gaan uitmaken van
de functie-uitoefening, dat ze structureel in de functie worden opgenomen. Bij functiedifferentiatie gaat het om het
uitsplitsen van taken in een functie waardoor soms nieuwe functies kunnen ontstaan, die op basis van een procedure
van functiebeschrijving en functiewaardering een eigen rechtspositionele status en salarisschaal krijgen. Dat kan
organisatorisch wenselijk zijn vanwege het structurele en substantiële karakter van de taak.
Binnen stichting SOM is in 2014, buiten de aanstelling van LB-leerkrachten in het kader van de functiemix, geen
sprake geweest van verdere functie- en taakdifferentiatie. De koppels tussen directeuren en IB-ers zijn doorgezet
om zo de kwaliteit van de zorgstructuur op de scholen en de interne afstemming te versterken.

Verzuimcijfers
In onderstaande tabel zijn de verzuimgegevens over de periode 1 december 2013 t / m 30 november 2014
opgenomen, zowel op schoolniveau als op totaal SOM-niveau.
Periodf ì 01-01-2014 t / m 31-12-2014
Brinnummer

Scholen

05YQ
06AI

Verzuim "A

Gem. duur

Meidfrequentie

De Regenboog

2,17

8,25

0,86

De Noordster

2,60

12,44

0,56

10MB

Parelmoer

14,44

20,58

1,29

HOE

De Reigersberg

1,26

2,50

1,85

35,11

0,94

11ZM

Voorhoute

6,71

12IY

De Klimroos

4,57

9,88

1,51

12RI

De Eendracht

2,36

3,00

0,71

24AF

De Kreek

0,96

4,29

0,73

27RU

De Dobbelsteen

3,75

7,00

2,03

3,81

10,58

1,01

SOM
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In- en uitstroomgegevens
Uitstroom
Twee personeelsleden zijn in 2014 uit dienst getreden bij stichting SOM. Zij hebben gebruik gemaakt van de
vertrekbevorderende maatregelen uit het Sociaal plan 2012-2014.
Instroom
In verband met de vacaturestop is er in 2014 geen sprake geweest van nieuwe instroom.

Mobiliteit
Met ingang van het nieuwe schooljaar (1 augustus 2014) zijn er diverse personele wisselingen geweest binnen
stichting SOM. Aanleiding waren personeelsoverschotten en -tekorten op de scholen.
In verband met het vertrek van de directeur van OBS De Kreek in Bergen op Zoom is per 1 januari 2014 de directeur
van OBS De Regenboog in Dinteloord ook directeur geworden op De Kreek. De directietaak op De Regenboog is
binnen de meerscholenconstructie overgenomen door de directeur van OBS De Dobbelsteen per 1 mei 2014.

Personeelsgegevens peildatum 1-1-2014
——

, .. .

;

:

Leeftijdscategorie

Categorie
Jonger dan 20

Vrouw

20-25

Totalen

Man

0

0

0

0

0

0

25 - 30

9

1

10

30-35

12

4

16

35-40

6

3

9

40-45

11

1

12

45-50

9

4

13

50-55

10

1

11

55-60

15

5

20

60-65

4

2

6

65 en ouder

0

0

0

Totalen

76

21

97

z

~

I

77.

Leeftijd

7.—:

—

Uitsplitsing vanaf 50 jaar

50
51

1

Totalen
2
3
2
0
4

52
53
54
55

4
4
2
5

56
57
58
59

5
3

60
61

2
2
38

62-66
Totaal

bemiddelde lee
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Gemiddelde leeftijd

Vrouw

Man

Gemiddeld

44,14

45,73

44,49

Man

Totalen

Functiecategorie
Categorie

Vrouw

DIR

3

3

6

OP

65

16

81

OOP

8

2

10

Totalen

76

21

97

Verdeling vrouw - man

220/0
Vrouw
Man

789/0

Verdeling OP - OOP
Brinnummer

Naam

OP

OOP

Totalen

05YQ

De Regenboog

6

1

7

06AI

De Noordster

14

1

15

10MB

Parelmoer

8

1

9

3

0

3

10

1

11

De Klimroos

6

0

6

De Eendracht

5

0

5

De Kreek

16

1

17

De Dobbelsteen

18

1

19

HOE

De Reigersberg

11ZM

Voorhoute

12IY
12RI
24AF
27RU
51AH

Bestuur bureau
Totaal

1

4

5

87

10

97
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Verlofcijfers
Bapo verlof
Wg.

Wg. Naam

Bapo
categorie

BAPO verlof
Bapo
percentage
Omvang
3,1689
25Zo

Bapo
aanspraak
0,6493

Bapo
omvang
0,000

35Zo

14,1277
17,2966

2,8948
3,5441

1,4470
1,4470

1,4478
2,0971

25X

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

357o

8,0218
8,0218

0,8222
0,8222

0,2629
0,2629

0,5593

27,5883

4,5717

2,1793

2,3924

0

Openstaande
aanspraak
0,6493

56 en ouder
0

41778

Stichting
Samen
Onderwijs
Maken

Totaal 56
en ouder
52 t o t 56
Totaal 52
tot 56

Eindtotaal

0

0,5593

Zwangerschaps- en bevallingsverlof
In het kalenderjaar 2014 hebben vijf personeelsleden zwangerschaps-en bevallingsverlof genoten.
Ouderschapsverlof
In het kalenderjaar 2014 hebben tien personeelsleden (omvang 2,0834 wtf) gebruik gemaakt van betaald
ouderschapsverlof. Twee personeelsleden (omvang 0,3092 wtf) hebben gebruik gemaakt van onbetaald
ouderschapsverlof.
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Contracten
Stichting SOM werkt

met diverse contracten voor schoonmaak, ICT, verzekeringen, onderhoud van de

speeltoestellen op de schoolterreinen, dagelijks klein onderhoud, controle en onderhoud van de blusmiddelen,
tuinonderhoud, onderhoud zandbakken, planmatig onderhoudsbeheer, energielevering, afvalverwerking, en
onderhoud cv's.

Brede Schoolontwikkeling
Stichting SOM neemt deel aan de ontwikkeling van de brede school voor De Dobbelsteen, De Noordster, Parelmoer,
De Regenboog en De Eendracht.
NB: Brede Schoolontwikkeling betekent ook het streven naar samenwerking op inhoud.

Samenwerking Stichting KOM en OBS De Kreek, stichting ZON
De peuteropvang en de naschoolse opvang zijn op deze locaties gebouwelijk geïntegreerd. In 2014 zijn aanpassingen
aan het gebouw uitgevoerd voor kinderen van stichting ZON.

Meerjarenonderhoudsplanning
De planning en uitvoering van het onderhoud aan de schoolgebouwen is voor rekening van het bestuur. Voor alle
scholen is er eenzelfde systematiek voor de meerjarenonderhoudsplanning. Dyade Vastgoed Bergen op Zoom is
hierbij betrokken als adviseur.

Website Stichting SOM en scholen
De website van stichting SOM wordt vernieuwd en zal regelmatig uptodate gehouden worden.
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FINANCIEEL

Elk Brinnummer vormt in de stichting een zelfstandige financiële eenheid. Toekenning van de budgetten wordt op
bestuurlijk niveau besloten, op grond van een door de scholen ingediende begroting en directieplannen voor
besteding van de budgetten.

Integrale verantwoordelijkheid
Elke schooldirecteur is integraal verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op zijn school binnen de afgesproken
kaders. Dat geldt ook voor de financiële aspecten. Daarbij wordt hij ondersteund en/of gefaciliteerd door het
bestuursbureau. De directeur

heeft regelmatig contact met ouders, de Inspectie, de MR en eventueel

buurtbewoners.

Onderwijsleerpakketten en inventaris
Elke school is verantwoordelijk voor de aanschaf en vervanging van onderwijsleerpakketten en inventaris. De
planning daarvoor is gebaseerd op uniforme afschrijvingstermijnen en realistische kengetallen.

Reserves en voorzieningen
De stichting kiest er voor om reserves en voorzieningen op schoolniveau te administreren.

Grondslagen
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling worden in het jaarrekeninggedeelte
beschreven.
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Financiële p o s i t i e op b a l a n s d a t u m
Onderstaand treft u de balans aan per 31-12-2014. De balans is een momentopname van de vermogensstructuur v a n een organisatie. Hierna vindt u een
overzicht van de financiële situatie op 31 december 2014 in vergelijking tot de situatie van een jaar daarvoor. Na de balans volgt een korte toelichting op de
belangrijkste wijzigingen in de balans.

Activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vorderingen

31-12-2014

842.306

0

31-12-2013 P a s s i v a

919.420

Bgen vermogen

0 Voorzieningen

Kortlopende schulden

591.950

482.284

Liquide middelen

1.332.053

1.463.016

Totaal activa

2.766.309

2.864.720 Totaal p a s s i v a

31-12-2014

31-12-2013

1.633.134

1.649.627

453 323

470.252

679.852

744.841

2.766.309

2.864.720

Toelichting op de balans:
V a s t e activa:
De b o e k w a a r d e is met š 77.114,- gedaald. Dit komt omdat de afschrijvingslasten hoger zijn dan de gedane investeringen. De a a n s c h a f w a a r d e v a n de
investeringen w a r e n in 2013 C 1 0 6 . 2 4 7 , - . De afschrijvingslasten in 2014 w a r e n d 183.360,-

In 2014 ìs geïnvesteerd in:

Onderw ijsleerpakket (methoden)

44.750,08

ICT (servers/computers)

39.640,89

Speel- en sportmaterialen

6.380,74

Meubilair (stoelen/tafels/bureau's)

2.135,37

Audiovisuele middelen

13.339,84
106.246,92

Vorderingen:
De vorderingen zijn in vergelijking met 2013 toegenomen met ē 1 0 9 . 6 6 6 , - .
De verklaring v a n de toename is als volgt:
L o w y s Porquinstichting

19.977,97

Stichting Algemeen Bijzonder Basisonderwijs

24.969,14

A f n a m e vordering op diverse G emeenten

-24.248,03

Toename van de vooruitbetaalde bedragen

21.546,11

Ministerie v a n Onderw ijs

41.239,34

Overige nog te ontvangen bedragen

26.181,14
109.665,67

B g e n vermogen:
Het eigen vermogen is gedaald door het negatieve resultaat van C 1 6 . 4 9 3 , - .
Dit negatieve resultaat is ontstaan door:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve publiek BAPO
Bestemrnjngsreserve privaat ouderraadrekeningen

-11.530,00
-1.871.00
-3.093,00
-16.493,00

Bijzonderheden:

De private b e s t e m m n g s r e s e r v e ouderraadrekeningen is aangemaakt o m de onder Stichting SOM behorende ouderraadrekeningen te beheren.

Voorzieningen:
De afname v a n de voorzieningen ad 6 16.929,- w o r d t o n d e r b o u w d door onderstaand overzicht.

Voorziening onderhoud g e b o u w e n
Voorziening spaarverlof
Voorziening jubilea

62.877,32
-73.300,91
-6.505,00
-16.928,59

Kortlopende schulden:
De kortlopende schulden zijn in vergelijking met 2013 gedaald met f 64.989,-. De daling is te verkJaren

Toename saldo crediteuren

77.599,86

A f n a m e terug te vorderen OCW

-19.751,78

A f n a m e te betalen loonheffing

-13.078,31

A f n a m e te betalen premie A B P

-14.933,97

Toename besteding subsidies

-81.075,51

A f n a m e van de overige nog te betalen posten

-11.400,40

Overig

-2.348,89
-64.989,00
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Analyse resultaat
De begroting v a n 2014 liet een positief resultaat zien v a n afgerond ê 152.015,-. Uiteindelijk resulteert een negatief resultaat v a n a f g e r o n d C 1 6 . 4 9 3 , - , e e n
verschil v a n afgerond C 168.508,-. Het positieve resultaat over het boekjaar 2013 bedroeg 6 208.281,-. In de navolgende paragraaf g e v e n w e e e n
vergelijking aan tussen het voorgaande boekjaar en de begroting en een specificatie v a n de belangrijkste verschillen.

Onderstaand een vergelijking v a n de staat v a n baten en lasten op basis v a n gerealiseerde en begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2014 en
gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2013:
R e a l i s a t i e 2014

B e g r o t i n g 2014

Verschil

R e a l i s a t i e 2013

Verschil

6.329.428

6.089.479

239.949

6.493.479

-164.051

3.145

0

3.145

-.2.069

-8.924

Overige baten

180.431

165.781

14.650

195.326

-14.895

Totaal b a t e n

6.513.004

6.255.260

257.744

6.700.874

-187.870

Baten
Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen

Lasten
5.117.950

4.885.472

232.478

5.053.181

64.769

Afschrijvingen

183.360

191.972

-8.612

212.614

-29.254

Huisvestingslasten

530.733

495.962

34.771

524.436

6.297

Overige instellingslasten

717.682

549.839

167.843

719.965

-2.283

6.549.725

6.123.245

426.480

6.510.196

39.529

-36.721

132.015

-168.736

190.678

-227.399

20.229

20.000

229

17.603

2.626

-16.492

152.015

-168.507

208.281

-224.773

Personele lasten

Totaal l a s t e n

Saldo baten e n l a s t e n

Financiële baten en lasten

Nettoresultaat
Toelichting op de staat v a n baten en lasten:

V e r g e l i j k i n g t u s s e n r e a l i s a t i e 2014 e n r e a l i s a t i e 2013.

Realisatie 2014

16.492,00-

Realisatie2013

208.281.00
J

-224.773,00
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Verklaring verschil:

Baten:

In 2014 zijn e r í 187.870, meer baten dan in 2013. Dit verschil w o r d t voornamelijk veroorzaakt door de bijzondere bekostiging die in december 2013 is ontvangen
a d « 232.000,.

Lasten:

In 2014 zijn er ţ 39.529, meer lasten dan in 2013. H et verschil w o r d t verklaard in onderstaande opstelling:

109.000,00

Loonkosten directie is in verband met vertrek directeuren afgenomen ten opzichte van
2013
Loonkosten OP is in v e r b a n d met vertrek personeel afgenomen ten opzichte v a n 2013

77.298,00

Minder baten ontvangen v a n het Vervangingfonds inzake declaratie ziektevervanging en

45.197,07

loonkosten vervangingspoolers.
22.296,58

Toename van het aantal medew erkers dat o u d e r s c h a p s v e r l o f geniet

133.192,24

Payrollinzet ten behoeve v a n benodigde formatieve inzet

84.237,48

Toename vervangìngskosten voor eigen rekening, w a a r o n d e r ^ 60.000, vervanging
teamleiders.
A f n a m e overige personeelskosten ten opzichte van 2013

32.855,00

A f n a m e afschrijvingslasten

29.254,00

3.012,63

Overig

6

39.529,00
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V e r g e l i j k i n g t u s s e n b e g r o t i n g 2014 e n r e a l i s a t i e 2014.

16.492,00-

Realisatie 2014

152.015,43

Begroting 2014

168.507,43-

ln onderstaande opsomming vindt u de grootste overschrijdingen:

Baten:
1-

Extra PAB inkomsten v a n het Rijk c o n f o r m de beschikking 2 0 februari 2015

41.503,44

2.

Besteding subsidies lerarenbeurs, eerste bekostiging vreemdelingen, subsidie jonge leekracht

70,152,68

3.

ln verband met toename v a n het aantal LGF leeringen is er extra bekostiging ontvangen. Dit liep tot 1 augustus via

87.597,77

het Ministerie en vanaf 1 augustus via de samenwerkingsverbanden.Daarnaast is het z o dat de bijdrage vanuit
de samenwerkingsverbanden voor het schooljaar 2014/2015 zijn begroot op 70*As. In werkelijkheid îs er 907

0

uitgekeerd. Dit heeft een positief e f f e c t o p de w erkelijke baten.
30.890,84

4.

Extra overdracht FZPO

5.

Per 1 januari 2014 is ook de personeelsfunctionaris v a n Stichting SOM w erkzaamheden gaan verrichten voor Stichting

8.500,00

ABBO. Dit betekent dat de 50*70 van d e loonkosten doorberekend w orden.
6.

19.099,27

Bijstelling van diverse posten

257.744,00

Lasten:

1.

246.793,00

Payroll inzet:
Vacatureruimte door vertrek onderwijsgevend personeel.
Vervanging ambulante dagen teamleiders.
Vervanging nascholing directies en teamleiders

2.

147.000,00

Diepte investering extra kleutergroepen.
Eerste opvang vreemdelingen.
Begeleiding van leerlingen met ondersteuningsvraag (rugzakleerlingen)

2.

A a n s c h a f extra leermiddelen

3.

Betaald ouderschapsverlof

4.

Bijstelling van diverse posten

20.000,00
37.062.00
-24.603,57

426.251,43

168.507,43-

Resultaat Baten - Lasten:
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Investeringen en financieringsbeleid

V a n w e g e de gunstige liquiditeitspositie w o r d e n de investeringen uit eigen middelen voldaan.

Het beleid is, als in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquide middelen plaatsvindt, een spreiding in de aanschaf v a n nieuw e
investeringen w ordt a a n g e b r a c h t

R e a l i s a t i e 2014

B e g r o t i n g 2014

6.329.428

6.089.478

Baten
Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen

3.145

5.800

Overige baten

180.431

219.820

Totaal b a t e n

6.513.004

6.315.098

5.117.950

4.905.313

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen

183.360

191.973

Huisvestingslasten

530.733

495.962

Overige instellingslasten

717.682

589.839

6.549.725

6.183.087

•36.721

132.011

20.229

20.000

Resultaat

-16.492

152.011

Nettoresultaat

-16.492

152.011

Totaal l a s t e n

Saldo baten e n l a s t e n

Financiële baten en lasten
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Treasuryverslag

De stichting hanteert het uniforme treasurystatuut v a n de Besturenraad. In dit statuut is bepaald binnen w e l k e kaders ínstellingen voor onderw ijs hun
financieńngs en beleggingsbeleid dienen in te richten. H et uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming w o r d e n
besteed.
Stichting SOM leeft de Regeling Beleggen en Belenen na en heeft geen bijzondere financiële producten in haar bezit anders dan reguliere spaarrekeningen.
Financiële instrumenten
Stichting SOM maakt bij de uitvoering v a n haar activiteiten gebruik v a n uiteenlopende financiële instrumenten die SOM blootstellen aan markt en/of kredietrìsico's.
Dit betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen zoals debiteuren, overige vorderingen, liquide middelen, crediteuren en overige schulden.
SOM heeft procedures en gedragslijnen o m de omvang v a n het kredietrìsico te beperken. SOM handelt niet in aandelen, obligaties en derivaten.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn verspreid zonder dat daarbij sprake is van concentratie bij enkele grote debiteuren. H et kredietrisico is daarmee
beperkt.
Renterisico
S O M heeft geen leningen uitgegeven dan w e l uitstaan en loopt op dat onderdeel geen risico.
Marktw aarde
De marktwaarde van de meeste in de balans v e r a n t w o o r d e financiële instrumenten, w a a r o n d e r vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert
de marktw aarde ervan. De financiële instrumenten (zow el financieel actief als financieel passief) w orden gew aardeerd volgens de historische kostprijs.
Kasstroom en liquiditeitsrisico
Kasstroomrisico is het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument in omvang zullen fluctueren.
S O M w ordt periodiek bevoorschot door het Ministerie v a n OCW. H et kasstroom en liquiditeitsrisico w orden beperkt door de spreiding v a n de betalingen in relatie
tot de inkomsten. Overigens zijn de banktegoeden direct opeisbaar.

Kengetallen
Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, w eerstands vermogen en de kapitaliteitsfactor vermelden w ij onderstaand de
kengetallen:

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en v e r s c h a f t dus inzicht in de financieringsopbouw.
De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere terrrijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
Definitie

1: Eigen verm ogen gedeeld door het totale

verm ogen.

Kengetal 2014:

59.07.

Kengetal 2013:
Definitie

2: Eigen verm ogen en voorzieningen

57.67„
gedeeld door het totale

verm ogen

Kengetal 2014:

75,4"/,

Kengetal 2013:

0

74,0 /.
Definitie 2 v a n de solvabiliteit geeft aan dat 75,4y v a n het totale vermogen uit eigen vermogen o f w el reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat
24,6'Yo van het totale vermogen gefinancierd w o r d t met vreemd vermogen.
0

Hieruit kan w o r d e n geconcludeerd dat de vermogenspositie v a n de stichting goed is. De stichting is duidelijk in staat o m aan haar verplichtingen op langere
termijn te voldoen.

Liquiditeit:
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som

van liquide m iddelen,

vorderingen

en voorraden) en de kortlopende

schulden.

Kengetal 2014:

2,8

Kengetal 2013:

2.6

De liquíditeitsratio geeft aan dat 2,8 keer kan w orden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, bestaande uit kortlopende ver plichtingen aan
kredietinstellingen, crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva.
De stichting heeft op 31 december 2014 de beschikking over C 1332.053, aan liquide middelen en heeft daarnaast 6 591.950, openstaan aan nog te
ontvangen bedragen.
Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, w aardoor kan w orden voldaan aan de openstaande schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn. te
w e t e n C679.852,.
De liquiditeitspositie v a n de stichting is hierdoor goed te noemen.
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Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan w e l negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten.

Definitie:

Resultaat

uit gewone bedrij fsvoering

gedeeld

door de totale

baten.

Kengetal 2014:

-ū.25%

Kengetal 2013:

3,11?.

Weers tands

vermogen:

Het w eerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico's op te vangen.

Definitie

1: Het eigen vermogen

uitgedrukt

in een percentage

van de totale baten inclusief

de financiële

baten.

25,07»

Kengetal 2014:

24,67-

Kengetal 2013:
Definitie

2: Het eigen vermogen

minus de materiële

vaste activa, uitgedrukt

in een percentage

van de rij ksbij drage

OCW.

12,570

Kengetal 2014:

11,27o

Kengetal 2013:
Definitie

3: Het eigen vermogen minus de materiële

vaste activa, uitgedrukt

in een percentage

van de totale

lasten.

Kengetal 2014;

12,17„

Kengetal 2013:

H.2%

Bij toepassing en verankering v a n het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren v a n de planning S control cyclus blijven altijd restrisico's
achter. Voor het opvangen v a n de mogelijke financiële e f f e c t e n moet het bestuur voldoende w e e r s t a n d s v e r m o g e n hebben of o p b o u w e n .
In de tw eede definitie w ordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen benadrukt. De derde definitie onderkent dit
risico, maar legt daarbij een verband tussen het vrije vermogen en de al dan niet doorlopende lasten.

Kapitalisatiefactor:
De kapitalisatiefactor w o r d t gehanteerd o m te signaleren of een onderw ÿsinstelling zijn kapitaal al dan niet efficiënt benut.
Definitie: Het totale vermogen

uitgedrukt

in een percentage

van de totale

baten.

42,57»

Kengetal 2014:

42,87»

Kengetal 2013:
o

Als signaleringsgrens w o r d t hierbij een bovengrens v a n 60 Z gegeven voor kleine schoolbesturen. Toepassing van deze bovengrens het vrije vermogen en
o

de al dan niet doorlopende lasten.
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Continuïteitsparagraaf
Gegevensset
Kengetallen
De scholen van de Stichting SOM liggen in regio's waar leerlingendaling

aan de orde is. De daling van het

leerlingenaantal binnen de Stichting heeft in de periode 20122014 geleid tot reorganisaties en het opstellen van
sociaal plan. Uiteindelijk is de bezuinigingsdoelstelling bereikt door middel van vrijwillig vertrek.
Stichting SOM voorziet een verdere daling in leerlingenaantallen voor de komende periode, in overeenstemming
met de regionale daling in leerlingen. De verwachting is dat het natuurlijk verloop onvoldoende zal leiden tot de
benodigde daling van de formatie.
Op basis van de opgestelde meerjarenbegroting 20152018 kan worden gesteld dat er sprake is van een toenemende
financiële disbalans bij ongewijzigd beleid.
Ontwikkeling leerlingenaantallen
Het leerlingenaantal van de Stichting SOM daalt. In onderstaande tabel de daadwerkelijke en geprognotiseerde
leerlingenaantallen.
Wij zien het leerlingenaantal van 1216 per 1 oktober 2013 teruglopen naar 1047 leerlingen per 1 oktober 2017. Een
verwachte daling van 169 leerlingen in 4 jaar.
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Onderbouw/Bovenbouw

School

1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017

De Regenboog

0

39

35

34

28

29

BRINNR05YQ

B

52

49

40

40

38

Totaal '

91

84

74

0

96

93

103

68
104

100

De Noordster
BRINNR06AI

'

67

B

112

111

97

93

97

Totaal

208

204

200

197

197

Parelmoer

0

44

55

48

54

70

BRINNR 10MB

B

59

51

49

47

43

Totaal

103

106

97

101

113

De Eendracht

0

33

33

30

31

29

BRINNR 12RI

B

34

35

33

35

34

Totaal

67

68

63

66

63

De Reigersberg

0

27

31

32

35

35

BRINNR 110E

B

24

27

22

25

27

Totaal

51

58

54

60

62

De Klimroos

0

50

52

33

32

31

BRINNR 12IY

B

37

41

50

49

50

Totaal

87

93

83

81

81

De Kreek

0

93

102

96

90

85

BRINNR 24AF

B

156

134

122

122

110
195

Totaal

249

236

218

212

De Dobbelsteen

0

118

104

80

64

60

BRINNR 27RU

B

145

142

137

145

121

Totaal

263

246

217

209

181

Voorhoute

0

42

50

48

43

41

BRINNR 11ZM

B

55

47

49

48

47

Totaal

97

97

97

91

88

1216

1192

1103

1085

1047

542
674
1216

555
637
1192

504

481
604
1085

480
567
1047

0
B

599
1103

Financiële o n t w i k k e l i n g e n

In onderstaande tabel een samenvatting van de meerjarenraming 2015-2018. Voor uitgebreide gegevens en een
toelichting op de gegevens in de tabel verwijzen wij naar de meerjarenraming 2015-2018 welke onderdeel uitmaakt
van de begroting 2015.
Onderwerp
Resultaat
PM: bestuursakkoordgelden

2015

2016

2017

2018

Bedragen in f

Bedragen in C

Bedragen in C

Bedragen in C

-319.277

- 462.784

81.218

- 59.324

71.520

66.180

65.100

62.820

152.738

6.856

-254.177

- 399.964

De oorzaak van de financiële disbalans is gelegen in de daling in leerlingen, de hogere kosten voor personeel door
onder andere stijging van kosten voor de vervanging en de premie Participatiefonds, een verlaging van de bijdrage
vanuit het samenwerkingsverband, een structureel tekort van circa 10 A op de materiele instandhouding en de lage
0

leraar/leerling ratio.
Vanwege de doordecentralisatie groot onderhoud is circa 100K Toegevoegd aan de begroting waaraan geen
uitgaven zijn gekoppeld in 2015. Deze uitgaven worden uitgesteld omdat eerst het meerjarenonderhoudsbegroting
wordt herzien. Dit heeft tot gevolg dat de begroting 100K meer inkomsten laat zien dan waarvan feitelijk sprake is.
De uitgaven voor huisvesting moeten namelijk nog wél worden gedaan.
Personele o n t w i k k e l i n g e n

Vanwege de eerdere reorganisaties is het personeelsbestand de afgelopen jaren behoorlijk gewijzigd.
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Zo is de functie van adjunct-directeur niet meer aanwezig. De directie is teruggegaan van 8 directeuren en 3
adjuncten in 2010 naar uiteindelijk 6 directeuren in 2015. Een aantal directeuren geven nu leiding aan meer dan 1
school. Vanwege de verdergaande bezuinigingen binnen de functiecategorie directie acht de Stichting SOM
verdergaande bezuiniging op deze functiecategorie niet haalbaar.
Het stafbureau kent een bezetting van 4 medewerkers. Sinds 1 januari 2014 verzorgt deze stafafdeling ook de
administratie van het bestuur ABBO. Vanwege de bijna verdubbeling van de werkzaamheden wordt bezuiniging op
deze groep medewerkers eveneens niet haalbaar geacht.
Er is één conciërge actief. Deze medewerker bereikt over enkele jaren de AOW gerechtigde leeftijd. De Stichting
SOM acht het in het kader van goed werkgeverschap niet juist deze medewerker voortijdig te vragen te vertrekken.
Er is één LC-leerkracht actief. Deze functionaris is inhoudelijk programmamanager en IB-er.
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Het personeelsbestand van de Stichting SOM kent de volgende opbouw.
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Het overgrote meerderheid van de medewerkers is vrouw, te weten 789í.
Vertrek ouderen
Onderzocht is of er de komende periode natuurlijk verloop is te verwachten vanwege het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd van medewerkers.
-

Geboortedatu
m

Med-ID

AOWgerechtigde
leeftijd

AOWgerechtigde
leeftijd bij
wetswijzigin
g

OBS De
Dobbelsteen

186671

0,854
5

186742

Bestuur Stg SOM

0,8

187179

BS De Klimroos

0,63

24-12-1951

Leraar LA 15
Conciërge
3.09
Leraar LA 15

27-1-1953
20-1-1953

24-07-2017

24-09-2017

27-10-2018

27-05-2019

20-10-2018

20-05-2019

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in de planperiode een medewerker is die de organisatie naar verwachting zal
verlaten vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
Dit betreft in de medewerkers opgenomen in onderstaande tabel. De nettoloonkosten (brutoloon plus
werkgeverslasten) van deze medewerkers zijn eveneens opgenomen.

gerechtigde leeftijd

Med-IC

186671

0,8545

Leraar LA 15

24-12-1951

24-07-2017

AOWgerechtigde
leeftijd bij
wetswijziging

Prognose
loonkosten
in C
53.675

24-09-2017

In de loonkostenbegroting is dit geplande vertrek nog niet meegenomen.
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Functieopbouw ultimo 2014
Functie
Algemeen directeur/
Bestuurder

Aantal medewerkers

Omvang

Schaal

1

1,0000

B-3,10

Directeur DB

5

4,7084

DB

Leerkracht LA
Leerkracht LB

55

39,1721
22,0543

LA
LB

0,8535
2,5707

LC
4

1
1

0,8000
0,8000

3
10

Beleidsmedewerker
financieel-huisvesting
Secretaris

1

1,0000

9

1

0,6751

Adm. medewerker

1

0,3255

5
5

99

73,9596 FTE

Leerkracht LC
Onderwijsassistent
Conciërge
Personeelsfunctionaris

Totaal aantal
medewerkers

26
1
5

De bekostiging is gebaseerd op gemiddeld 20 leerlingen per klas in de onderbouw en gemiddeld 28 leerlingen per
klas in de bovenbouw. De landelijke groepsgrootte is de afgelopen jaren gestegen van 22,8 leerlingen in 2012 naar
23,3 leerlingen in 2013. Inmiddels is het landelijk gemiddeld aantal leerlingen per groep vooral in de grote scholen
in gestegen tot boven de 25 leerlingen. SOM heeft relatief kleine scholen (tussen de 60 en 100 leerlingen) met veel
combinatieklassen. Stichting SOM zal haar gemiddelde groepsgrootte aan moeten passen om te komen binnen de
bekostigingsnormen en om gezond te kunnen blijven voort te bestaan.
Meerjarenbegroting
In het jaarverslag wordt een meerjarenbegroting opgenomen op het hoogste aggregatieniveau, met de navolgende
posten. Deze meerjarenbegroting is gebaseerd op de standaardindeling van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en omvat de cijfers van het verslagjaar en voorts de jaren t+1 tot en met t+3.
Balans
ACTIVA

Verslagjaar
842.306

JaarT+1*
819.249

JaarT+2*
793.452

JaarT+3*
770.528

- Immateriële activa
- Materiële activa

842.306

819.249

793.452

770.528

- Financiële activa
Totaal vaste activa

842.306

819.249

793.452

770.528

1.924.003

2.037.993

2.141.789

1.990.872

2.766.309
Verslagjaar
1.633.134

2.857.242
JaarT+1*
1.730.845

2.935.241
JaarT+2*
1.671.521

2.761.400
JaarT+3*
1.352.244

453.323

442.079

393.131

375.420

Vaste Activa

Vlottende activa
Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserve publiek
- Bestemmingsreserve privaat
- Bestemmingsfonds publiek
- Bestemmingsfonds privaat
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

679.852

684.318

870.589

1.033.736

2.766.309

2.857.242

2.935.241

2.761.400

* prognose
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Toelichting
In de toelichting bij deze posten geeft stichting SOM aan welke belangrijke ontwikkelingen zij verwacht. Het gaat
daarbij om ontwikkelingen in
» de financieringsstructuur * *
« huisvestingsbeleid * *
« mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen
** in aanvulling op hetgeen in de toelichting bij "kengetallen" is vermeld.

De financiële doorvertaling van de risico's versus het weerstandsvermogen zal in de komende periode zijn beslag
krijgen.
Financieringsstructuur
De organisatie
Stichting SOM heeft een professioneel bestuursbureau en integraal verantwoordelijke directies van scholen,
schooloverstijgende directiekoppels met IB-ers en specialismen ingericht. Daarbinnen wordt op een projectmatige
manier op basis van taak en budget gewerkt. Stichting SOM heeft ook een aantal taken uitbesteed zoals de
salarisadministratie en onderhoud gebouwen. Indien een korttijdelijke specifieke expertise nodig blijkt te zijn die
intern niet aanwezig is wordt die van buitenaf ingehuurd.
De financiële en onderwijskundige ontwikkeling
De Onderwijsinspectie heeft stichting SOM een positief oordeel toegekend over het financieel beleid wat
momenteel gevoerd wordt. Bovendien heeft de Inspectie voor het Onderwijs aangegeven dat alle 9 scholen goed
onderwijs verzorgen. De scholen zijn allemaal in positieve zin beoordeeld. Stichting SOM is met al haar scholen in
staat gebleken om op onderwijskundig en financieel vlak blijvend progressie te maken. Hechte samenwerking en
afstemming tussen teams, directies en bestuur liggen aan dit resultaat ten grondslag.
Factoren die van invloed zijn op de exploitatie
De begroting 2015 laat een positief exploitatieresultaat zien van C 81.000,- Verklarende factoren zijn onder andere:
«

Vertrek of werktijdvermindering van onderwijsgevend personeel dat gebruik maakt van het sociaal plan. Dit
betekent een forse besparing op de loonkosten.

»

Efficiencywinst op de bedrijfsvoering in verband met de samenwerking met Stichting ABBO per 1 februari 2014.

»

Stijging aantal gewichtenleerlingen waardoor meer bekostiging wordt ontvangen.

»

De verwerking van de subsidie bijzondere bekostiging professionalisering schoolleiders in de directietoeslag.

»

Besparing op de ICT kosten.

Huisvestingsbeleid
Door allerlei ontwikkelingen binnen het onderwijs is een duidelijke strategie naar de toekomst toe belangrijk. Door
de krimp van het aantal leerlingen (regioafhankelijk), wijzigingen in de wet- en regelgeving en teruglopende
financiële inkomsten, komen de risico's op financieel en huisvestingsgebied steeds meer bij besturen te liggen. De
kwaliteit van de MOP en de dotatie die daarbij hoort wordt derhalve nauwkeurig door stichting SOM beoordeeld.
Deskundig advies wordt door de stichting ingebracht op de volgende onderdelen:
1. Uitvoering HVP's - MOP - IHP en Jaarplan

(operationeel)

2. Beleidsontwikkeling en ondersteuning

(Strategisch-Tactisch)

3. Toekomstimplementatie

(Strategisch-Tactisch)

Doordecentralisatie onderhoud gebouwen
SOM JAARVERSLAG 2014 DEFINITIEF
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Vanaf 1 januari 2015 is de overdracht van onderhoud van schoolgebouwen vanuit de gemeenten naar
schoolbesturen een feit. Daarom is het noodzakelijk de kosten t.a.v. bouwtechnisch noodzakelijk onderhoud na
1 januari 2015 in kaart te brengen. Stichting SOM zal deskundig advies inbrengen om beleidstechnische keuzes te
kunnen maken op gebied van gebouwtechnisch onderhoud richting de toekomst.

Staat I Raming van Baten en Lasten
BATEN
Rijksbijdrage
 Overige overheidsbijdragen en
subsidies
 College, cursusen examengelden
 Baten werk in opdracht van derden
 Overige baten
Totaal baten
LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo Baten en Lasten
Saldo financiële bedrijfsvoering
Totaal resultaat

Verslagjaar

JaarT+1*

JaarT+2*

Jaar T+3*

6.329.428

5.965.393

5.739.077

5.566.655

3.145

0

0

0

180.431

411.695

340.236

293.703

6.513.004

6.377.087

6.079.313

5.860.359

Verslagjaar

JaarT+1*
5.089.527
170.012

JaarT+2*
4.966.008

Jaar T+3*
4.906.792
180.297

5.117.950
183.360
530.733
717.682
6.549.725
36.721
20.229
16.492

523.602

179.057
522.002

623.977

6.310.869

486.570
6.153.637

483.570
6.194.636

66.218

74.324

334.277

15.000

15.000

15.000

81.218

59.324

319.277

527.729

Incidentele baten en lasten in totaal
resultaat

Overige rapportages
Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
In deze rapportage geeft stichting SOM aan op welke wijze het interne risicobeheersingssysteem is ingericht en
hoe dit in de praktijk functioneert. Daarbij wordt aangegeven welke resultaten hiermee zijn bereikt en welke
aanpassingen eventueel worden doorgevoerd in de komende jaren.
Stichting SOM beschrijft structureel de risico's op de bestaande bedrijfsvoering. H ierbij is het volgende overzicht
van toepassing:
Externe risico's
«

wijzigingen in de regelgeving van OCW in relatie tot bestaande meerjarige verplichtingen.

«

demografische ontwikkelingen.

«

ontwikkeling leerlingaantal.

«

kleine dorpen problematiek.

«

aantal leerlingen met een ondersteuningsvraag in het Primair onderwijs.

Personele risico's
«

Lumpsum financiering in relatie tot meerjaren financiële verplichtingen.

»

Formatiebeheer.

SOM JAARVERSLAG 2014 DEFINITIEF
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Materiële risico's
»

H ogere huisvestigingslasten als gevolg van onderhoud aan gebouwen, o.a. energielasten.

«

Investeringen schoolgebouwen.

«

Vervanging inventaris.

»

Vervanging hardware en infrastructuur, inclusief software licenties.

»

Claims die niet worden gedekt door verzekeringen.

Door het invoeren van risicomanagement denken wij een evenwichtig financieel kader te kunnen realiseren. Op
basis hiervan kunnen wij de komende jaren een gezond financieel beleid voeren waarbij uiteindelijk het resultaat
is dat onderwijsgelden worden ingezet voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, namelijk het geven van onderwijs
en het faciliteren van onderwijs.
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Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden
In deze rapportage geeft stichting SOM aan voor welke risico's en onzekerheden zij zich in de komende jaren ziet
geplaatst en op welke wijze zij passende maatregelen treft om aan deze risico's en onzekerheden het hoofd te
bieden. Waar nodig en relevant wordt dit aangevuld met een cijfermatige toelichting.
Financiële impact?
ja/nee

Dreiging

Opmerkingen

Er is (financiële) ruimte voor innovatie.

Er zijn extra financiële middelen
(herfstakkoordgelden en prestatieboxgelden).
Er zijn voldoende middelen om
leermiddelen, inclusief ICT, up-to-date
te houden. Er is een business case
gemaakt m.b.t. ICT, hardware en
infrastructuur.
SOM ontvangt minder subsidies naast
de bekostiging.
Vanuit OCW is extra budget beschikbaar gesteld voor scholing van
directeuren.
Het aantal 4-12 jarigen daalt
Het werkelijk resultaat was in de
laatste jaren positiever dan
begroot.
Door extra gelden vanuit OCW is het
exploitatieresultaat hoger dan
verwacht.

De materialen zijn voldoende en niet
Verouderd.

Subsidieverstrekkers verlagen de subsidies.
Er zijn voldoende middelen voor
professionalisering van het personeel en
voor management development.
Er zijn minder leerlingen; krimp.
Exploitatieresultaat wijkt af van begroot
resultaat.
Exploitatieresultaat wijkt af van prognoses
lopende het boekjaar 2014.
Liquiditeit is conform de vastgestelde norm.

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja
Ja

Ja

De liquiditeit is nu nog voldoende;
er zijn geen liquiditeitsproblemen.

Ja

Weerstandsvermogen is conform de
vastgestelde norm.

Ja

Voorzieningen en bestemmingsreserves
zijn conform de vastgestelde norm.
Solvabiliteit is conform de vastgestelde
norm.

De omvang van de risico's is
Bovengemiddeld.

Er is een meerjarenonderhoudsplan
opgesteld gekoppeld aan de voorziening.

De dotatie is toereikend.

Er is leegstand in de gebouwen, met name
Parelmoer te Yerseke.

We hebben geen achterstallig onderhoud;
aanpassing aan de NEN normen moet nog
gebeuren.

Landelijke politiek of landelijke
uitvoeringsorganisaties wijzigen regels
of subsidiebedragen.

Ja
Ja
Ja

Door de daling in het aantal leerlingen
is er overcapaciteit; dit nieuwe
gebouw is te ruim opgezet gezien de
leerlingprognoses.
Het onderdeel onderhoud in de
bekostiging is toereikend, behalve
NEN normen (in 2014/14 l prio
aanpassingen wel gedaan).
Door de situatie van de overheidsfinanciën wordt bekostiging krapper
en premies van bijvoorbeeld
Vervangingsfonds en
Participatiefonds stijgen.

Ja

Ja

e

Ja
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Negatieve publicaties in de pers.

Risico i.v.m. noodzakelijke
maatregelen m.b.t formatie; er is
daarom voortdurende aandacht nodig.

Ja

Toe of afname aantal 412 jarigen; het
aantal instromers op 4jarige leeftijd maakt
het extra creëren van de zgn. Ogroepen
noodzakelijk.

Hiervoor moeten financiële middelen
beschikbaar zijn.

Ja

De SOM interne vervangingspool wordt
niet volledig benut.

Opbrengsten vallen tegen.

Ja

Stijgende energiekosten door veelvuldig
gebruik van ICT oplossingen.

Energiezuinig beleid, eventueel te
combineren met energiebesparende
maatregelen, bijv. zonnepanelen.

Ja

Schoonmaak bij scholen behoeft
Verbetering.

Contract mogelijk herzien.

Ja

Licentiekosten behorende bij methodes
zijn afgelopen jaren aanzienlijk verhoogd.
Doordecentralisatie onderhoud.

Gedwongen winkelnering bij
educatieve uitgevers veroorzaakt
dit probleem.
Zie bij toelichting huisvestingsbeleid.

Ja
Ja

De relatie tussen de daling van het aantal
leerlingen, krimp, en de gelijkblijvende
personeelskosten (het aantal medewer
kers dat bij Stichting SOM in dienst is,
blijft ongewijzigd) levert frictie op.

Indien nodig een nieuw sociaal en
reorganisatieplan vanaf 2017 of
eerder, indien nodig.

Ja

Kleine scholen in Zeeland hebben
leerlingenaantallen die onder de
instandhoudingsnorm zitten van de
betreffende gemeente.

De gemiddelde schoolgrootte van
stichting SOM, al dan niet in
combinatie met dat van een ander
schoolbestuur, wordt vooralsnog als
ontheffingsmogelijkheid gebruikt.
Dit is een zeer reëel risico gezien de
daling van het aantal leerlingen in de
regio.

Ja

Rapportage toezichthoudend orgaan
In deze rapportage, onderdeel van het jaarverslag, geeft het toezichthoudend orgaan aan op welke wijze zij
stichting SOM ondersteunt en/of adviseert over de beleidsvraagstukken en de financiële problematiek.
De stichting Som is in 2009 ontstaan uit een fusietraject met voor elke fusiepartner een eigen cultuur en
werkwijze. Er is en wordt binnen de stichting hard gewerkt aan de 'incontroľsituatie. In de afgelopen vier jaren
heeft er al een duidelijke verbetering plaatsgevonden van de 'incontroľsituatie binnen de stichting.
Dit blijkt onder andere uit:
»

het helder en duidelijk formuleren van het treasurystatuut.

«

het helder en duidelijk formuleren van de procuratieregeling.

»

het opstellen van de (meerjaren)begroting.

«

reorganisatietrajecten en het daarbij in kaart brengen van de risico's voor de stichting.

»

de beschrijving van de administratieve organisatie en interne beheersing binnen het bestuurskantoor.

»

de aanwezigheid van adequate financiële systemen ten behoeve van de registratie van de inkomsten en
uitgaven.

«

beleid omtrent aanbestedingen en verrichten van inkopen door de stichting.

»

afdoende bezetting en kennis en kwaliteit van de medewerkers op het bestuurskantoor.

»

een meerjarenplanning voor het groot onderhoud aan de gebouwen.

»

de aanwezigheid van een handboek financieel beheer met daarin de spelregels voor de begroting, het
verwerken van de financiële administratie etc.
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De stichting SOM heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om de belangrijkste risico's als eerste te beperken, dan
wel te ondervangen binnen de organisatie. H iermee is een belangrijke basis gelegd door de SOMorganisatie voor
een optimale 'in controľsituatie.
Het bestuur is van mening dat dan ook kan worden geconcludeerd dat de SOMorganisatie 'in control' is.
Aangaande de reeds genoemde risico's in de bedrijfsvoering zal het bestuur, vanuit haartoezichthoudende rol, extra
aandacht schenken aan een aantal aspecten, waarover zij de directeurbestuurder de komende periode wil
ondersteunen en adviseren
Externe risico's
Bij de demografische ontwikkelingen vormt voornamelijk de krimp van de bevolkingsgroei en de daarmee gepaard
gaande terugloop van de leerlingenaantallen het belangrijkste risico op middellange termijn. Vooral vanaf het jaar
2016 leidt dit, bij ongewijzigd personeelsbeleid, tot een negatief financieel resultaat. Daarom is het van belang om
tijdig te anticiperen op een juiste afstemming tussen leerlingenaantallen en de personele omvang van de SOM
organisatie. Al in 2015 dient overleg te worden gevoerd met de GMR en de onderwijsbonden, over de voorbereiding
van een nieuwe reorganisatie en een bijbehorend sociaal plan.
Verdere beperking van risico's kan worden gerealiseerd door samenwerking met andere onderwijsstichtingen. De
huidige samenwerking met ABBO heeft de afgelopen periode al geleid tot concrete resultaten op het terrein van de
administratieve ondersteuning, de gezamenlijke huisvesting van directie en administratie, en ondersteuning van de
ICT. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke besparing op de bovenschoolse kosten.
Daarom streeft het bestuur er naar om deze samenwerking op langere termijn te continueren en waar mogelijk te
intensiveren. Daarnaast staat het bestuur open voor samenwerking met andere partners in het onderwijs, voor zover
er sprake is van borging van onderwijskwaliteit en kostenreductie.
Om invulling te geven aan het "passend onderwijs" participeert stichting SOM in een tweetal regionale
samenwerkingsverbanden, om gezamenlijk adequaat passend onderwijs te kunnen bieden aan de doelgroep en om
zo de beschikbare financiële middelen optimaal in te kunnen zetten.
Personele risico's
Het bestuur is van mening dat lasten van de meerjarige financiële verplichtingen niet mogen uitstijgen boven de te
verwachten rijksbijdrage (lumpsum financiering). Het bestuur streeft er naar om op langere termijn een juiste balans
in stand te houden tussen leerlingenaantallen en personele omvang, zoals ook al eerder is aangegeven bij de externe
risico's.
Materiele risico's
Het opstellen van de (meerjaren)begroting en het rapporteren van de managementinformatie op kwartaalbasis,
bieden het bestuur de mogelijkheid tijdig significante afwijkingen te onderkennen en te kunnen bijsturen. Dit geldt
eveneens voor de Meerjarenplanning voor het groot onderhoud aan de gebouwen. Die biedt inzicht in de
noodzakelijke investeringen op langere termijn en de daarvoor benodigde financiële middelen in de toekomst.
Toezichthoudend Bestuur
Sinds 1 augustus 2010 is er een wetswijziging opgetreden in de wet op het primair onderwijs. In het kader van
verdere deregulering en autonomievergroting van het onderwijs krijgen scholen steeds meer zelf zeggenschap over
de wijze waarop de school functioneert.
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Om die reden heeft de stichting SOM in 2011 gekozen voor functionele scheiding met een

algeheel

mandaat/delegatie aan de algemene directie, waardoor de algemene directie bestuurder wordt (maar niet toetreedt
tot het bestuur) en waarbij het bestuur de rol van toezichthouder krijgt. Op 1 december 2011 is dit model van kracht
geworden. De toenmalige Bestuursmanager werd per 1 december 2011 benoemd tot directeur/bestuurder en het
executieve bestuur werd op die datum toezichthoudend bestuur.
Good Governance en adequaat intern toezicht zijn taken die het toezichthoudend bestuur op zich heeft genomen.
Echter met het oog op verdere professionalisering heeft het toezichthoudend bestuur in 2014 besloten om het
huidige bestuursmodel om te zetten naar een Raad van Toezicht (RvT) model. In februari 2014 zijn de eerste stappen
gezet in de procesgang, het is de bedoeling dat de transitie in het derde kwartaal van 2014 kan worden afgerond.
Lidmaatschap VTOI
Vooruitlopend op de omzetting naar het RvT-model heeft het bestuur van de stichting SOM zich aangesloten bij de
Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Deze beroepsvereniging draagt bij aan de verdere
professionalisering van toezichthouders door het ontwikkelen van visie op bestuur en toezicht, het verder
professionaliseren van toezicht, het uitwisselen van informatie die daaraan een bijdrage levert, alsmede het aangaan
van collectieve arbeidsovereenkomsten en andere taken die de toezichthouder in staat stelt goed werkgever t e zijn.
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Risicomanagement
De financiële risico's hebben vooral betrekking op de effecten van een daling van het aantal leerlingen in relatie tot
relatief jong personeelsbestand bij stichting SOM. Daarnaast is er een risico dat de Rijksbekostiging niet meegroeit
met de ontwikkeling van het prijsniveau van de kosten. Dit is in feite nu ook al het geval waar de prijs- en
premiestijgingen niet voldoende worden gecompenseerd in aanpassingen van de bekostiging.
De volgende maatregelen worden genomen:
1. De noodzaak voor een "in-control" omgeving.
2. Een sterk leiderschap binnen de organisatie die zorg draagt voor voldoende verandervermogen om adequaat
te kunnen reageren op zowel interne ontwikkelingen als op ontwikkelingen vanuit de omgeving.
3. Het beheersen van de financiële middelen en het behouden van voldoende liquiditeit en voldoende vermogen
zorgt ook op langere termijn voor stabiliteit.
4. Een eenduidig besturingsmodel met betrekking tot integraal schoolleidersschap draagt er zorg voor dat er
voldoende eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel binnen de organisatie aanwezig is.
5. Bestuurlijke informatievoorziening die up-to-date en betrouwbaar is zorgt voor een hoge mate van kwaliteit
op het vlak van besluitvorming, zowel op bestuurlijk als op managementniveau.
Binnen stichting SOM is er sprake van een "in-control" situatie. Dit blijkt onder andere uit het helder en duidelijk
formuleren van:
1.

Het treasurystatuut.

2.

De procuratieregeling.

3.

Opstellen van de (meerjaren)begroting.

4.

Reorganisatietrajecten en het daarbij in kaart brengen van de risico's voor de stichting.

5.

Beschrijving van de administratieve organisatie en interne beheersing binnen het bestuurskantoor.

6.

Aanwezigheid van adequate financiële systemen ten behoeve van de registratie van de inkomsten en
uitgaven.

7.

Beleid omtrent aanbestedingen en het verrichten van inkopen door de stichting.

8.

Afdoende bezetting en kennis en kwaliteit van de medewerkers op het bestuurskantoor.

9.

Meerjarenplanning voor het groot onderhoud aan de gebouwen.

10.

Aanwezigheid van een handboek financieel beheer met daarin de spelregels voor de begroting, het
verwerken van de financiële administratie etc.

Binnen de stichting wordt gefocust om de belangrijkste risico's als eerste te mitigeren dan wel te ondervangen.
Hiermee is een belangrijke basis gelegd door onze organisatie voor een optimale "in-control" situatie.
De volgende maatregelen zijn reeds genomen:
1.

Verscherping

en

waar

mogelijk

beëindiging

van

kostenposten

op

materiële

zaken:

schoonmaak,

abonnementen, advertentiekosten, contributies, energie, onderhoud van gebouwen en reprokosten zijn
kritisch onder de loep genomen.
2.

Verdergaande efficiëntie en schaalvoordeel moet hier leiden tot verdere kostenreductie.

3.

De kosten van het bestuurskantoor (locatie) naar 1/3 terug gebracht.

4.

Per 1 augustus 2010 is er binnen de stichting SOM een vacaturestop van kracht.

5.

Vijf meerscholen directiefuncties binnen de stichting SOM in combinatie met de aanstelling van teamleiders

6.

Samenwerking met andere schoolbesturen is en wordt steeds gezocht (ABBO en anderen) in het kader van

(LB).
efficiency, effectiviteit en verhoging kwaliteit.
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Investeren, Kwaliteitsimpulsen
Stichting SOM is zich bewust van de noodzakelijke focus op zuinig financieel beleid, maar ziet daarnaast ook een
noodzaak om te blijven investeren in goed onderwijs en promotie van openbaar onderwijs. Het is haar taak om de
kwaliteit van het onderwijs op een goed niveau te handhaven en zo mogelijk verder te optimaliseren.
Afgelopen jaren zijn dan ook diverse noodzakelijke investeringen in personeel - directie en IB - en onderwijskundige
vernieuwingen gedaan bij de scholen. Verdere investering zal nodig zijn om de bereikte verbeteringen minimaal te
kunnen handhaven. Daar waar nodig zal de stichting SOM toch ook nog financiën beschikbaar moeten stellen voor
het kunnen realiseren van benodigde specifieke omstandigheden en kwaliteitsimpulsen bij scholen. Dat zal wel
dienen te gebeuren middels goed overleg en overeenstemming hierover met de directies van scholen en op basis
van een goed onderbouwd projectplan.
Personele overcapaciteit
Door de verwachte daling in het aantal leerlingen zal er vanaf 2016 boventalligheid in de formatie ontstaan.
Vermindering van het personeelsbestand wordt naar verwachting niet of nauwelijks bereikt door natuurlijk verloop.
Deze situatie betekent dat er in 2016 een tekort van C 59.324,-, in 2017 van C 319.277,- en in 2018 van C 462.784,conform de meerjarenraming zal ontstaan. Aangezien stichting SOM werkgelegenheidsbeleid hanteert zal voortijdig
met de GMR en de vakcentrales gesproken moeten worden over eventueel het opnieuw inzetten van een
reorganisatie- c.q. sociaal plan.
Een analyse van de leeftijdsopbouw van het werkzame personeel (peildatum 1-1-2014) levert onderstaande
gegevens op. De leeftijdscategorie 55 - 60 jaar is een relatief grote groep binnen stichting SOM. Op grond hiervan
valt af te leiden dat er de aankomende schooljaren slechts gering sprake zal zijn van natuurlijk verloop wegens
pensionering (m.n. geringe keuze voor keuzepensioen).
Er is de afgelopen jaren, wegens een langdurige vacaturestop, geen nieuwe instroom van jonge werknemers
(leeftijdscategorie 20 - 25 jaar) geweest. Aangezien de vacaturestop is voortgezet voor de komende periode, is ook
geen nieuwe instroom te verwachten. Stichting SOM is zich ervan bewust dat zij een actief leeftijdsbewust
personeelsbeleid moet gaan voeren om het evenwicht in de leeftijdsopbouw zo veel mogelijk te kunnen behouden.
Een daling van het aantal leerlingen zal op enkele locaties ook tot de vraag leiden of die locatie niet gesloten moet
worden omdat er niet (meer) een kostendekkende exploitatie mogelijk is vanwege de kleine groepen die dan
gevormd worden.
Sluiting van een locatie betekent al snel dat er geen openbaar onderwijs meer aanwezig is op korte afstand van huis.
Ouders kiezen in veel gevallen voor een thuisnabije school en sluiting van een locatie leidt dan dus tot een verdere
vermindering van het aantal leerlingen met het bijbehorende verlies aan inkomsten. Dit vraagt per locatie om een
zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van sluiting. De bereikbaarheid van openbaar onderwijs is daarbij een
belangrijke indicator.
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V

Afkortingenlijst

Afkorting

Betekenis

ARBO

Arbeidsomstandigheden

B&M

Bestuur en Management

BAPO
BIO

Bevordering arbeidsparticipatie ouderen
(Wet) Beroepen in het Onderwijs

BOA

Bestrijding onderwijs achterstanden
Collectieve Arbeidsovereenkomst Primair Onderwijs
Centrale Financiële Instellingen (agentschap van het ministerie van OCW)

CAO-PO
CFI
DGO
FTE
GGL
GMR
GOA
GPL
IB-er
ICT
IPB
KST
LGF

Decentraal Georganiseerd Overleg
Fulltime Equivalent
Gemiddeld Gewogen Leeftijd
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
Gemiddelde Personeelslast
Interne begeleider
Informatie communicatie technologie
Integraal personeelsbeleid
Kleine scholen toeslag
Leerlinggebonden financiering

LIO
Mn

Leraar in opleiding

LOA

Lokaal Onderwijsachterstandenbeleid
Materiële Instandhouding
Management, Ondersteuning, Arbeidsmarktontwikkeling

Ml
MOA
MR

Leerlingen

Medezeggenschapsraad

OBS
OCW
00

Openbare basisschool
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Openbaar Onderwijs

OP

Onderwijzend Personeel

OOP
PAB

Onderwijsondersteunend Personeel

PF
PGMR
PMR
PO
REA
RDDF
SOVA
SWV
TOOS
VLL
WSNS
WTF
ZAT
ZKST

Personeel en Arbeidsmarkt Beleid
Participatiefonds
personeelsgeleding gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Personeelsgeleding medezeggenschapsraad
Primair Onderwijs
Regionaal Educatief Overleg
Risico dragend deel van de formatie
Sociale vaardigheid
Samenwerkingsverband
Team Onderwijsinhoudelijk Overleg SOM
Veilig Leren Lezen
Weer Samen Naar School
Werktijdfactor
Zorg Advies Team
Zeer Kleine scholen toeslag
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