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Voorwoord 
 
Het jaar 2020 was een jaar waarin er ontzettend veel gebeurd is. Het was het jaar waarin 

COVID-19 Nederland bereikte en waardoor alles anders werd. Het verlies van dierbaren en 

ziekte, maar ook van een heel andere wending aan ons dagelijkse leven van beperkingen en 

lockdowns. Voor de directie en leerkrachten van basisschool Kronenburgh betekende dat 

herziene roosters en nieuwe leerkrachten, aanpassingen doen naar digitaal onderwijs en 

weer naar school komen om les te geven, zonder al te veel perspectieven en richtlijnen 

vanuit de landelijke overheid. Die continue herzieningen en aanpassingen hebben een zware 

stempel gedrukt op zowel het team van Kronenburgh, alsook op ouders en leerlingen. Voor 

hun inzet, geduld en medewerking spreek ik hier mijn waardering en dank uit. 

 

In 2020 trad medeoprichter en voorzitter Peter Janssen af. Hierbij spreken we veel dank uit 

voor al zijn inzet, vasthoudendheid en betrokkenheid. Er staat nu een school van omvang, 

niet alleen niet meer weg te denken uit het Rijswijkse landschap, maar ook bekend vanwege 

het profiel in de hele regio.  

In 2020 trad een nieuw bestuur aan (met een blijvend lid van intern toezicht Robert Jan 

Hekket): Sylvia van Meeteren, Albertine Dubois en Marloes Borsboom-Turabaz. Leden die 

met heel veel enthousiasme en inzet begonnen zijn, maar die zich mede door COVID-19 -

nog- niet lijfelijk aan ouders hebben voor kunnen stellen. Leden die zich ook aan de 

dagelijkse realiteit van COVID-19 moesten onderwerpen en tegelijkertijd wel voor een aantal 

belangrijke opgaven stonden en staan. Voor het borgen van de onderwijskwaliteit, het 

agenderen van onderwijs voor hoogbegaafden, meewerken aan het gemeentelijke integrale 

huisvestingsplan en het borgen van leerlingaantallen en de (zij)instroom. Bij te dragen aan 

de nieuw ontwikkelde code goed bestuur; hoe geven wij vorm aan maatschappelijke 

verantwoording? In het komende jaar wordt een begin gemaakt met een visiedocument. 

Hierbij roept het bestuur ouders, leerlingen en personeel alsook direct betrokkenen en de 

maatschappelijke omgeving op mee te denken over de missie en doelstellingen van de 

school. Om samen te werken aan goed onderwijs voor alle leerlingen van Kronenburgh. 
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1. Het schoolbestuur 

1.1 Profiel 

Stichting Kronenburgh stelt zichzelf het vormgeven en het bevorderen van het geven van 

onderwijs op algemeen bijzondere grondslag ten doel. Onderwijs dat inspeelt op de unieke 

behoefte op cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied. 

Als schoolbestuur zijn we verantwoordelijk voor het vervullen van de maatschappelijke 

opdracht om kinderen te laten leren en onderwijskwaliteit te blijven verbeteren. 

 

Stichting Kronenburgh is opgericht in 2013 voor de behoefte aan aangepast onderwijs voor 

meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ouders hebben hiertoe het heft in handen genomen en 

samen met pleitbezorger en oprichter Peter Janssen hiervan het Rijswijkse gemeentebestuur 

overtuigd. 

 

Basisschool Kronenburgh spreekt leerlingen aan op hun bijzondere capaciteiten en hecht 

aan een gezonde emotionele ontwikkeling binnen een veilige en inspirerende 

leeromgeving. Leerlingen worden voorbereid op een functioneren binnen de moderne 

internationale ondernemende samenleving. Vanuit de International Learners geven we 

invulling aan ons internationaal georiënteerde basisonderwijs. 

Basisschool Kronenburgh werkt met verschillende (digitale) methodes waaronder het 

International Primary Curriculum. Engels is onze tweede taal. Het onderwijs bij onze 

International Learners is op een hoger niveau en spreekt zo ook meer – en hoogbegaafde 

leerlingen aan. Daarnaast biedt Basisschool Kronenburgh onderwijs aan voor meer -en 

hoogbegaafde leerlingen in verkleinde groepen. We spreken dan over Gifted groepen.   

Missie 

Basisschool Kronenburgh wil leerlingen samen met hun ouders voorbereiden op een 

functioneren binnen een moderne internationale ondernemende samenleving. Dit vraagt 

dat elke leerling leert leven, leert leren, leert denken en met een positief zelfbeeld goed is 

voorbereid op de middelbare school en een functioneren in de internationale samenleving. 
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Basisschool Kronenburgh wil ook leerlingen met specifieke leervragen binnen het spectrum 

van meer- en hoogbegaafdheid begeleiden in hun leerproces. 

Visie 

Elk kind verdient de aandacht van de leerkracht zich zo optimaal te ontwikkelen. De wereld 

om ons heen verandert snel. Onze kinderen worden wereldburgers. Het onderwijs heeft 

tot doel leerlingen voor te bereiden op een functioneren binnen een moderne 

internationale ondernemende samenleving. 

Het grootste deel van de kinderen functioneert prima binnen het reguliere onderwijs. Er 

zijn ook kinderen die behoefte hebben aan een andere onderwijskundige benadering, 

meer afgestemd op de individuele leervragen. Bij meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn 

deze specifieke leervragen vaak expliciet aanwezig. Het niet inspelen op deze leerbehoefte 

kan het leerproces belemmeren. 

Identiteit 

Het onderwijs van Basisschool Kronenburgh past onder de noemer van algemeen bijzonder 

onderwijs. 

Wij werken vanuit een historisch besef van het West-Europees Christelijk gedachtegoed in 

een hedendaagse toepassing. Hiermee benadrukken wij te staan in een lange traditie van 

normen en waarden, in het ‘gevoel’ dat er meer is, zonder ons te binden aan één 

specifieke christelijke geloofsrichting. Dit besef vertaalt zich onderwijskundig in de zorg 

voor onze leerlingen en hun toekomstig functioneren in de hedendaagse moderne 

maatschappij. We zijn dagelijks even stil voor het eten, vieren Kerst en Pasen en verzorgen 

godsdienstlessen in combinatie met de lessen sociale vaardigheden (en filosofie). 

Strategie 

Internationalisering 

Basisschool Kronenburgh is een Nederlandse basisschool met een internationale oriëntatie.  

Wij streven naar wereldburgerschap in de 21e eeuw, wat met zich meebrengt dat onze 

leerlingen Engels taalvaardig moeten zijn, dat ze tevens digitaal vaardig en zelfsturend zijn, 

dat ze talenten tot ontwikkeling brengen, dat ze uitgaan van de Universele Rechten van de 
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mens en daarnaar handelen. Dit brengt met zich mee dat we projectmatig (betekenisvol, 

actueel en integraal) wereldbreed onderwijs bieden middels het International Primary 

Curriculum (IPC) en dat we 15% van onze lestijd in het Engels lesgeven.  

 

Visie 

Wij werken vanuit de onderwijsvisie waarin de mens:  

• Autonoom is, d.w.z. beschikkend en verantwoordelijk voor eigen gedrag;  

• Gelijkwaardig is, ongeacht godsdienst, ras, beroep, intelligentie, etc. ;  

• Aangewezen is op socialiteit, d.w.z. dat de mens pas mens kan zijn te midden van en 

samen met andere mensen;  

• En een actief wereldburger is in onze pluriforme samenleving.  

Onze doelen  

Het verzorgen van onderwijs: 

• Middels een groepsgerichte benadering bij de stroming International Learners, met 

inachtneming van de individuele behoeften van elke leerling op sociaal-emotioneel, cognitief 

en motorisch gebied; 

• Middels een focus op gepersonaliseerd onderwijs bij de Gifted groepen: 

• Waarbij de leerling zijn/haar intelligentie leert benutten en zich ontwikkelt van ‘intelligente 

leerling’ tot ‘begaafde leerling’; 

• Dat leerlingen voorbereidt te functioneren binnen de internationale samenleving;  

• Dat voldoet aan de inhoudelijk eisen die de overheid aan het Nederlandse basisonderwijs 

stelt;  

Met als resultaat leerlingen die: 

• Hebben leren leven, leren leren en leren denken,  

• Goed zijn voorbereid op de middelbare school,  

• In staat zijn om de eigen talenten en die van anderen in te zetten ten voordele van 

zichzelf, de naasten en de maatschappij als geheel  

Om dit doel te bereiken stellen we de volgende prioriteiten:  

• Welbevinden en Betrokkenheid van het kind: Elk kind verdient een plek waar het zich veilig 

voelt en goed in zijn vel zit samen met anderen. Waarbij het zich verbonden weet en 

betrokken kan zijn bij het welzijn van anderen en zichzelf evenals bij het leerproces; 
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• Productief kind: Een kind moet productief zijn en vooruitgang in zijn/haar ontwikkeling 

laten zien. De minimum productiviteit is het tempo van leeftijdsgenoten ten aanzien van de 

kerndoelen; 

• Behalen Kerndoelen: Elke school in Nederland moet zich houden aan de kerndoelen 

gesteld door de overheid. De leerling moet (zolang het niet ten koste gaat van welbevinden) 

voldoen aan alle eisen die aan zijn/haar leeftijdsgenoten gesteld worden; 

• Excelleerdoelen:  

• Ontwikkeling persoonlijke talenten en persoonlijk functioneren;  

• Internationale oriëntatie;  

• Kennismaken met ondernemen;  

• Verbreding en verdieping;  

• Hogere orde denken;  

• Executieve functies.  

 

Zie voor meer informatie: schoolplan 

Toegankelijkheid en toelating 

Om te komen tot een aanmelding bij Basisschool Kronenburgh doorlopen we de volgende 

stappen: 

In verband met COVID-19 vinden kennismakingsgesprekken en rondleidingen op basis van 

individuele afspraken plaats( directie@bs-kronenburgh.nl). 

1. Invullen van het aanmeld- en intakeformulier in. Het is ook mogelijk dit te doen na 

het kennismakingsgesprek. 

1. Aanmeldformulier (PDF) / Aanmeldformulier (.doc) 

2. Intake-formulier (PDF) / Intake-formulier (.doc) 

3. Voor de Gifted groepen gelden aanvullende toelatingscriteria zie 

ons schoolplan. 

2. Wanneer ouders een overstap naar Kronenburgh wenselijk achten, 

is proefdraaien de volgende stap. De potentieel nieuwe leerling draait dan mee 

binnen een groep. Met de huidige school worden hiertoe afspraken gemaakt. 
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3. Wanneer het dossier compleet is en we over en weer verwachten dat het onderwijs 

van Basisschool Kronenburgh uw zoon of dochter goed past, bevestigen wij de 

inschrijving. 

Het kan ook zijn dat we de conclusie trekken dat het onderwijs van Basisschool Kronenburgh 

niet goed kan aansluiten bij de benodigde leerondersteuning. Vanuit onze zorgplicht kijken 

we dan samen met u en het samenwerkingsverband welke school hier wel in kan voorzien. 

Tevens willen wij vermelden dat Basisschool Kronenburgh werkt met een wachtlijst zodra 

een groep vol zit. 

We voeren wekelijks intakes met ouders.  

 
 

1.2 Organisatie 

Contactgegevens 

• Naam   Basisschool Kronenburgh 

• Bestuursnummer  42679 

• Adres    Broekslootkade 95-97 

2281 TC Rijswijk 

• Telefoonnummer 070-2210382 

• E-mail    info@bs-kronenburgh.nl 

• Website   www.basisschoolkronenburgh.nl 

 
Bestuur 

Het bestuur van Basisschool Kronenburgh vergadert conform de statuten minimaal viermaal 

per jaar. De schooldirecteur wordt tijdens (een deel van) de vergadering uitgenodigd.  

1 maal per maand overlegt de voorzitter van het bestuur met de directeur.  

 

Samenstelling 

In 2020 heeft voorzitter Peter Janssen, oprichter van de school, afscheid genomen.  

Er zijn drie nieuwe leden toegetreden tot het bestuur: Sylvia van Meeteren, Marloes 

Borsboom-Turabaz en Albertine Dubois. Noot: de functie van secretaris lag in 2020 nog bij 

Sylvia en is pas in 2021 overgenomen door Albertine (in 2020 algemeen bestuurslid). 

• Naam    Marloes Borsboom-Turabaz 
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• Functie   Voorzitter 

• Nevenfuncties Associate Hague Corporate Affairs (bezoldigd) 

Associate Charistar (bezoldigd) 

Projectleider Vereniging Nederlandse Gemeente (bezoldigd) 

Lid Raad van Toezicht RAV Haaglanden (bezoldigd) 

Bestuurslid Stichting de Verbinding (onbezoldigd) 

Mede-oprichter Stemmee.nu (onbezoldigd) 

• Naam    Sylvia van Meeteren 

• Functie   Penningmeester 

• Nevenfunctie  DGA - Van Meeteren Advies - bezoldigd 

 

• Naam    Albertine Dubois 

• Functie   Secretaris 

• Nevenfuncties Werkzaam als mediator, bemiddelaar 

Intern toezicht 

• Naam   Robert Jan Hekket 

 

• Functie  Toezichthouder 

 

• Nevenfuncties Jurist bij het ministerie van Financiën - bezoldigd 

 
Governance 

Binnen het bestuur van Basisschool Kronenburg wordt gewerkt met het ‘one-tier-model’ 

waarbij zowel bestuurlijke als toezichthoudende taken binnen het bestuur zijn belegd; één 

lid belegt zich specifiek op deze toezichthoudende taken (Robert Jan Hekket). 

Stichting Kronenburgh werkt met een vrijwilligersbestuur. Vacatiegelden zijn voor een 

vrijwilligersbestuur met ANBI-status beschikbaar. 

In 2020 voldeed Stichting Kronenburgh wederom aan alle eisen voor de ANBI-status. Er zijn 

geen schenkingen ontvangen. Er zijn wel fondsen aangesproken en ontvangen: 
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- SPPOH: Expertschool 145+ 

- Regionale aanpak Personeelstekort (RAP) via POOLWEST (inzet eigen 

personeel op coaching en inzet onderwijsassistenten) 

- DUS-i subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s  

- Gemeente Rijswijk:  

• Dag van de techniek 

• Taalsubsidie 

 

Code Goed Bestuur 

Het bestuur van Stichting Kronenburgh hecht grote waarde aan het naleven van 'Code Goed 

Bestuur in het primair onderwijs', door dat te zien als een levend document om gezamenlijk 

invulling te geven aan de principes van de code en zo het bestuur verder te 

professionaliseren. 

In 2020 is een nieuwe Code goed bestuur vastgesteld. Deze zal in 2021 ingaan. De nieuwe 

code is opgesteld, omdat bestuurders aangaven de code vooral te gebruiken om na te gaan 

of ze voldeden aan de formele vereisten van goed bestuur. De monitorcommissie 

constateerde dat er in de sector behoefte was aan een Code Goed Bestuur die meer 

uitnodigt tot reflectie en dialoog over bestuurlijke principes en waarden. Het is de 

verantwoordelijkheid van de besturen en intern toezichthouders om -in dialoog met elkaar 

en met belanghebbenden- over een eigen invulling te beslissen en zich hierover actief te 

verantwoorden. Daarnaast bevat de Code Goed Bestuur een aantal verplichtende 

bepalingen. Dit zijn minimumeisen van transparant en integer bestuurlijk handelen, waar 

ieder bestuur aan moet voldoen. 

Mede daarom is in de nieuwe Code Goed Bestuur de publicatie van 

een klokkenluidersregeling en een integriteitscode opgenomen als verplichtende bepaling. 

Hieraan zal het bestuur in 2021 verder vormgeven. 
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Horizontale verantwoording 

 
Het bestuur van Kronenburgh hecht grote waarde aan transparantie en draagvlak. Om dat te 

bereiken betrekken wij ons intern toezicht, schoolteams, ouders en inwoners actief bij de 

organisatie en het beleid in en om de scholen. Dit gesprek voeren hoort bij goed bestuur en 

past bij cyclische kwaliteitsverbetering. Zo is er in 2020 een klankbordgroep van ouders 

opgericht en hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden onder andere over 

communicatie, activiteiten, de vrijwillige ouderbijdrage en de visie en de missie van de 

school.  

 

 
 
Klachtenafwikkeling/ klokkenluidersregeling 

Met de invoering van de kwaliteitswet van 1998 is elk bevoegd gezag van een basisschool 

verplicht te beschikken over een klachtenregeling. Allereerst wordt er gekeken of de 

klachten onderling kunnen worden opgelost. Lukt dat niet, dan kan er gesproken worden 

met de directeur. Als ook dat geen soelaas biedt, dan kan de klacht worden voorgelegd aan 

de Landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs. Deze valt onder de 

Vereniging Bijzonder Scholen (maar functioneert onafhankelijk ervan). 

 

Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

info@gcbo.nl 

 

Er zijn in 2020 geen klachten ontvangen. 

 

Naast een klachtenregeling kent basisschool Kronenburgh een klokkenluidersregeling. 

 

 

Juridische structuur 

 
Stichting Kronenburgh is het bestuur (bevoegd gezag) van Basisschool Kronenburgh. 

Stichting Kronenburgh is op 30 januari 2013 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel in Den Haag onder vermelding van nummer 57112363. 
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Onder het bevoegd gezag van de Stichting Kronenburgh, met bevoegd gezag nummer 42679, 

ressorteert Basisschool Kronenburgh- éénpitter. Brinnummer: 30 XM. 

 

Organisatie structuur 

 

Onder het bestuur valt basisschool Kronenburgh, geleid door een directeur en een adjunct-

directeur. Samen bereiden zij de beleidsvorming voor en werken zij dat verder uit in 

samenspraak met het bestuur, de docenten en de Medezeggenschapsraad. Uiteindelijke 

goedkeuring wordt gedaan door het bestuur. In het managementstatuut is een heldere 

taakverdeling tussen directie en bestuur vastgelegd. 

 

Binnen de basisschool en het bestuur bestaan verschillende reguliere overleggen. Als 

éénpitter zijn de lijnen kort en kan er natuurlijk ook tussentijds worden afgestemd.  

 

Er is een intern begeleider werkzaam op school, daarnaast ook administratieve 

ondersteuning en een conciërge. Onderwijsassistenten zijn werkzaam vanuit het  

werkdrukverminderingsbudget. (1 onderwijsassistent, de conciërge en de gymleerkracht 

worden (deels) bekostigd vanuit het werkdrukverminderingsbudget) 

 
Taakverdeling  

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de lessen, het 

lesgeven/coachen van kinderen, het uitvoeren van de toetsing a.d.h.v. de 

tweetoetskalender, het bijstellen van het succesplan en de rapportage aan ouders.  

De programmamanager IL/ Gifted is verantwoordelijk voor de eenduidige werkwijze bij de 

uitvoering van de toetskalender en samenstelling portfolio’s, het aanpassen van de 

succesplannen en de rapportage aan de ouders.  

De IB-er (Intern Begeleider) is verantwoordelijk voor het gezamenlijk met de 

groepsleerkrachten en de programmamanagers maken van de trendanalyses en het 

verbeterplan.  

De directie is verantwoordelijk voor het bewaken van de realisatie van de doelen en 

activiteiten en voor het doorvoeren/ implementeren van de voorgestelde verbeteringen.  
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De directie is tevens verantwoordelijk voor het rapporteren aan het bestuur na elke 

toetsperiode a.d.h.v. de trendanalyse, door het aanreiken van de verbeterplannen conform 

de doelen en activiteiten en het verzorgen van de hierbij behorende besluitvorming m.b.t. 

beleidswijzigingen en/ of investeringen.  

De directie rapporteert de leerresultaten in de jaarlijks op te stellen schoolgids en 

informeert de MR. De uitstroom gegevens van leerlingen worden verder openbaar gemaakt 

via Duo.  

 

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR bestaat uit 3 docenten en 3 ouders. De MR geeft het bestuur namens de ouders en 

docenten advies en instemming op onderwerpen aangaande financieel, organisatorisch en 

onderwijskundig beleid. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. 

Kronenburgh kenmerkt zich door grote betrokkenheid van ouders en docenten. Dat vertaalt 

zich in constructieve samenwerking en inhoudelijke discussies in de MR. 

Er wordt gemiddeld 2x keer per jaar een avond met de hele MR en afvaardiging van het 

bestuur vergaderd, daarnaast komt de oudergeleding vóór iedere vergadering bij elkaar om 

de vergadering voor te bereiden.  De leden worden verkozen voor een periode van drie jaar. 

De schooldirecteur overlegt namens het bestuur met de MR. Daarnaast heeft de 

toezichthouder vanuit het bestuur minimaal tweemaal per jaar contact met de MR.  

 

Voor meer informatie: MR Reglement / Statuut 

 
 
Activiteitencommissie (AC)  

De school heeft een ActiviteitenCommissie, bestaande uit enkele ouders, die zorg draagt 

voor de coördinatie en uitvoering van tal van activiteiten die jaarlijks op onze school 

plaatvinden. De ActiviteitenCommissie werkt nauw samen met team en directie. Bij veel 

activiteiten schakelt de commissie ook andere ouders in. 

Basisschool Kronenburgh is erg blij dat zo veel ouders meehelpen! 
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Samenwerkende partijen 

Basisschool Kronenburgh werkt samen met  

• Novilo, expert in talenbegeleiding: http://www.novilo.nl; 

• Exova, vernieuwers van het onderwijs: http://exova.nl; 

• IPC Nederland, International Primary Curriculum: http://www.ipc-nederland.nl 

Basisschool Kronenburgh is lid van: 

• Vereniging Bijzondere Scholen: http://www.vbs.nl; 

• De PO-raad: http://www.poraad.nl. 

 

Samenwerkingsverband SPPOH 

Basisschool Kronenburgh valt binnen het regionale samenwerkingsverband Stichting 

Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH): http://www.sppoh.nl. 

In 2020 zijn er pilotgelden ontvangen voor ons onderwijs aan meer- en hoogbegaafde 

leerlingen. Deze gelden zijn ingezet voor: Expertschool 145+; een onderzoek over hoe we 

ons onderwijs voor leerlingen die uitzonderlijk hoogbegaafd zijn, nog beter kunnen 

vormgeven. 

Structurele gelden om blijvend een oplossing te kunnen bieden voor onze verkleinde 

groepen is helaas (nog) niet gelukt. 

 
 

2. Verantwoording van het beleid 

2.1 Onderwijs en kwaliteit 

Kwaliteitszorg 

Leerlingen verdienen goed onderwijs en als schoolbestuur hebben we daar de volle 

verantwoordelijkheid voor. Ondanks dat we vrijheid van onderwijs kennen, moet onderwijs 

toch aan allerlei normen, wetten en quota voldoen. Scholen moeten een wettelijk minimum 

in basiskwaliteit bieden; basisschool Kronenburgh wil die plus op kwaliteit bieden door deze 

niet alleen op voldoende niveau te brengen, maar ook duurzaam te verbeteren. Als school 

bepalen we de doelstellingen die we kunnen realiseren en bewaken we de kwaliteit ervan. 

Hierbij gaat het om verantwoording over de resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen 

onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoet de school aan wet- en regelgeving en zijn de 

financiën op orde. 
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In het schoolplan beschrijven we onze beleidsvoornemens voor de komende vier jaar. Daarin 

worden de kaders beschreven waarbinnen we jaarlijks een jaarplan opleveren. Na de 

uitvoering van het jaarplan volgt de evaluatie; zijn de beleidsvoornemens gerealiseerd, wat 

moeten we beter borgen en/of verbeteren? Deze conclusies zijn terug te vinden in de 

jaarevaluatie. Mede gebaseerd op de evaluatie wordt een nieuw jaarplan geschreven. 

 

In de jaarlijks opgeleverde schoolgids wordt verwezen naar de kwaliteitszorg. Bij de 

kwaliteitszorg handelt basisschool Kronenburgh handelt volgens de cyclus van Deming 

(PDCA): 

• Plan: vaststellen van doelen en activiteiten. 

• Do: uitvoeren van de activiteiten. 

• Check: Controleren (evalueren) of de doelen voldoende gerealiseerd zijn. 

• Act: wat goed gaat borgen en verbeteringen duurzaam realiseren. 

Onderwijsprestaties 

Basisschool Kronenburgh spreekt leerlingen aan op hun bijzondere capaciteiten en hecht aan 

een gezonde emotionele ontwikkeling binnen een veilige en inspirerende leeromgeving. 

Mede daarom wordt het ParnasSys leerlingvolgsysteem gebruikt, waarbij niet alleen de 

schoolresultaten in beeld worden gebracht, maar ook de sociale- en emotionele 

ontwikkeling middels KIJK en ZIEN. 

De begeleiding is erop gericht dat de talenten van leerlingen maximaal worden ingezet en 

dat er passend vervolgonderwijs gevonden wordt.  

 
Verkleinde groepen 

Voor ouders bestaat er de mogelijkheid om te kiezen voor verkleinde klassen. Bij het 

stichten van de basisschool door ouders van meer- en hoogbegaafden leerlingen is er een 

extra vrijwillige ouderbijdrage in het leven geroepen juist om deze verkleinde klassen 

financieel mogelijk te maken.  
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Passend Onderwijs 

Kronenburgh kent een school ondersteuningsprofiel. Dit profiel is van advies voorzien van de 

medezeggenschapsraad en vastgesteld door het bestuur. 

Een schoolondersteuningsprofiel wordt door een schoolteam opgesteld en het team 

beschrijft in het profiel op welke manier de school passend onderwijs realiseert. Het bestuur 

stelt het schoolondersteuningprofiel eenmaal in de vier jaar vast.  

Het schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies: 

• Het profiel geeft ouders inzicht in de wijze waarop onze school basisondersteuning en 

extra ondersteuning realiseert en welke kennis en kunde bij ons op school aanwezig is; 

• Het profiel geeft input voor het samenwerkingsverband, om vast te stellen of alle scholen  

samen een dekkend netwerk vormen van passend onderwijs voor alle leerlingen in onze  

regio Haaglanden; 

• Het profiel is ook een houvast bij de afweging of we voor leerlingen met een  

onderwijsbehoefte passend onderwijs kunnen bieden.  

 

 
 
Hoogbegaafden 

Veel van onze docenten hebben een Novilo opleiding of gelijkwaardige opleiding of zijn 

bijgeschoold tijdens studiedagen van o.a. Novilo. Vanuit deze specialisatie gericht op 

hoogbegaafdheid wordt extra ondersteuning gegeven op alle onderstaande domeinen.  

- Cognitieve ontwikkeling 

- Didactische ontwikkeling 

- Spraak, taal en communicatie 

- Werkhouding 

- Sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag 

- Lichamelijk, motorische en zintuiglijke ontwikkeling  
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Onderwijsachterstanden 

Voor wat betreft het wegwerken van de onderwijsachterstanden wordt er gebruik gemakt 

van DUS-I (inhaalprogramma leerlingen met achterstanden) en extra hulp voor de klas 

(onderwijsondersteuning). 

Bij afstandsonderwijs zit de problematiek vooral in de verwerking van de stof en niet zozeer 

in de instructie. Bij de verwerking is het moeilijker te volgen of de leerlingen de strategieën 

die ze geleerd hebben ook (op de correcte manier) inzetten. 

Schooljaar 2020-2021 is Kronenburgh gestart met een pilot van Dolf Janson (op zoek naar 

letters) en deze werkwijze lijkt beter aan te sluiten bij de doelgroep van Kronenburgh. 

Na de eerste lockdown is er een interventie ingezet (close reading) en werd er gezien dat er 

resultaten geboekt werden. Na de tweede lockdown werd dit resultaat weer tenietgedaan. 

Sociaal emotioneel: hierin werd ingezet op het herhalen van het programma van ‘de gouden 

weken’, belangrijk om leerlingen weer tot leren te laten komen. 

De school heeft de volgende middelen ingezet: 

-remedial teaching waar nodig; 

-extra ondersteuning van onderwijsassistent waar mogelijk; 

-extra ondersteuning op sociaal emotioneel vlak door extra lessen gericht op groepsvorming 

en op executieve vaardigheden. 

 

Uitputting convenant middelen 

Alle verkregen middelen van de landelijke overheid voor werkdrukvermindering (zie voor 

verdere toelichting p. 21) en inzet personeel zijn ingezet ten behoeve van invulling en 

aanvulling personeel. 

Onderwijsinspectie 

In 2020 hebben er meerdere gesprekken met de inspectie plaatsgevonden, omdat 

Basisschool Kronenburgh onder financieel continuïteitstoezicht (toekenning basistoezicht 

financiële continuïteit) stond. Op 6 mei 2019 paste de inspectie het financieel 

continuïteitstoezicht aan op Stichting Kronenburgh. De inspectie gaf daarmee het bestuur de 

opdracht om concrete maatregelen te formuleren om de continuïteit en kwaliteit van het 

onderwijs te waarborgen. De inspectie ziet toe op de effectieve uitvoering van deze 

maatregelen door het bestuur. De inrichting van dat toezicht en de afspraken die daarover 
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zijn gemaakt met het bestuur zijn vastgelegd in het rapport van 10 maart 2020 met kenmerk 

24171258. In dat rapport is ook de voortgang van de verbetermaatregelen vastgelegd. Dat 

rapport is openbaar en te vinden op de website van de onderwijsinspectie. 

Eind 2020 (officieel gemaakt in een brief in januari 2021) is er een mijlpaal bereikt: het 

financieel continuïteitstoezicht is genormaliseerd naar basistoezicht en de verdere 

ontwikkeling van de financiële positie van het bestuur wordt in beginsel via het reguliere 

toezicht gevolgd.  

 

2.2 Personeel & professionalisering 

Doordat Basisschool Kronenburgh het profiel van internationaal georiënteerd onderwijs en 

onderwijs voor meer- en hoogbegaafdheid kiest, wordt er ook naar een specifiek profiel van 

docenten gevraagd. Voor docenten met dit specialistische profiel wil Kronenburgh een 

aantrekkelijke werkgever zijn. Scholing is dan ook gericht op versterking van dit profiel. 

Jaarlijks worden er functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd. 

 

 

 
Scholing 

Doelstellingen 

De doelstellingen van het nascholingsbeleid zijn: 

- Realiseren van de visie zoals die vastgelegd is in het schoolplan; 

- Bevorderen van de beroepsmatige ontwikkeling en interesse van alle medewerkers 

van Stichting Kronenburgh; 

- Kwaliteitsverbetering van het functioneren van het team én de individuele 

personeelsleden in hun werksituatie op onderwijsinhoudelijk- of organisatorisch 

gebied; 

- Ontplooiing van individuele personeelsleden met het oog op loopbaanontwikkeling 

binnen Stichting Kronenburgh. Hierbij kan gedacht worden aan; ib’er, 

(adjunct)directeur en ICT’ers; 

- Zorgdragen voor opleiding en herhalingscursussen van EHBO’ers en BHV’ers. 
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Uitgangspunten 

- De keuze van de teamgerichte scholing wordt, voor wat betreft de inhoud, na overleg 

met team en instemming van de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad, 

door de directeur/ bestuur vastgesteld; 

- Individuele nascholingsbehoeften vloeien voort uit POP en zijn gerelateerd aan het 

schoolplan c.q. ontwikkelingsplan. 

 

Beleid 

De keuze voor nascholing vindt plaats aan de hand van de volgende criteria: 

- De nascholing past in het kader van de in het nascholingsbeleid aangegeven doelen; 

- De scholing past in het onderwijskundig beleid van de stichting; 

- De nascholing past binnen het door het bestuur vastgestelde budget; 

- Teamscholing heeft prioriteit boven individuele scholing; 

- Nascholing past binnen de vastgestelde normjaartaak; 

- Wie een opleiding tot schoolleider wensen te volgen zullen dat aangeven in hun POP 

en gesprek met de directeur. Na een positief advies solliciteren zij bij het bestuur, 

waarna de directeur en bestuurder diegene uitnodigt voor een motivatiegesprek. Na 

een positief advies kan de kandidaat starten met de opleiding. 

 

Samenhang opleiding 

- De gesprekkencyclus met daaraan gekoppeld de POP zijn ingevoerd; 

- In een bekwaamheidsdocument toont een medewerker hoe hij/zij aan zijn/haar 

ontwikkeling heeft gewerkt en hoe de bekwaamheid wordt onderhouden. Dit is een 

persoonlijk dossier van de medewerker. Hij/zij is persoonlijk verantwoordelijk voor 

de invulling en actualiteit daarvan. Dit document is geen onderdeel van het 

personeelsdossier. 

 

 
Vervangingsgelden 

In 2020 is besloten om extra gelden uit te keren om het primaire onderwijsproces doorgang 

te laten vinden tijdens de coronacrisis. Schoolbesturen maken tijdens de coronacrisis hoge 
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kosten vanwege het regelen van vervanging. Het geld dat nu beschikbaar komt kan een deel 

van deze kosten compenseren. Ook kunnen de middelen ingezet worden voor tijdelijk extra 

ondersteunend personeel in de school, zoals conciërges of onderwijsassistenten. De gelden 

zullen echter pas in 2021 uitgekeerd worden. 

 

Werkdrukvermindering 

Aanpak 

Basisschool Kronenburgh kent een werkverdelingsplan, de definitieve versie is opgemaakt 

door de directie, maar daaraan is wel een proces vooraf gegaan: Het proces om te komen tot 

een verdeling en daarmee besteding van de werkdrukverminderingsmiddelen is onderdeel 

van het tot stand komen van het werkverdelingsplan. Directie bereidt de eerste opzet voor 

en vervolgens geeft het team aan waar zij de gelden aan willen besteden. Vervolgens krijgen 

de MR en het bestuur ook de kans erop te reageren. 

 

Inzet middelen 

Bestedingscategorie Besteed bedrag 

kalenderjaar 

Eventuele toelichting 

Personeel  66.970 T.b.v. conciërge, 

gymleerkracht en 

onderwijsassistent 

Materieel x x 

Professionalisering x x 

Overig x X 

 

De werkdrukmiddelen, een totaalbedrag van € 66.970 voor kalenderjaar 2020) zijn ingezet 

ten behoeve van de aanstelling van de conciërge, gymleerkracht en onderwijsassistent. 

Niet-financiële maatregelen 

In het werkverdelingsplan is er gekeken naar de studiedagen en de invulling daarvan. De 

leerkrachten maken veel te veel werkelijke lesuren; daardoor konden de werkelijke lesuren 

omlaag, konden de schooltaken verminderd worden zonder dat de leerlingen zelf moesten 

inboeten op lesuren. 

 

Prestatieboxmiddelen 

Dit is waar Kronenburgh voor staat: talentontwikkeling. 
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Kronenburgh heeft de labdag voor groep 7 & 8 en alle andere groepen die krijgen ook 

speciaal aanbod voor talentontwikkeling. 

Op het gebied van lezen en spelling op zoek naar een passende methode (zie pilot Janson). 

Verder de ‘Kronenburgh Academy’: delen vanuit leerkrachten naar elkaar toe, zowel van 

gastdocenten als docenten in vaste dienst. 

 

Bedrijfsvoering 

Alhoewel deze paragraaf meer gaat over de professionalisering van het primaire proces en 

de manier waarop docenten voortdurend werken aan hun professionele vaardigheden, is dit 

wel de plek om te vermelden dat er een extra bijdrage is geleverd aan de bedrijfsvoering in 

een aparte opdracht. In deze opdracht zijn zaken uit het verleden op orde gebracht. 

 

 

Strategisch personeelsbeleid 

 

Het personeelsbeleid is een afgeleide van de visie en de missie van Kronenburgh. In 2018 

verscheen het schoolplan waarin de doelen beschreven werden voor de periode 2018-2022. 

Deze doelen werden mede geformuleerd op basis van het rapport van de Inspectie van 

Onderwijs. Het schoolplan geeft aan waar we als school naar toe willen groeien. De daarvan 

afgeleide jaarplannen geven, aan hand van de PDCA-cyclus, aan wat er is bereikt en of/waar 

bijgestuurd moet worden. Jaarlijks worden vanuit de directie diverse documenten 

geschreven op het gebied van personeelsbeleid, waaronder een formatieplan, 

nascholingsplan en werkverdelingsplan. Deze plannen tezamen vormen het strategische 

personeelsbeleid met als doel de organisatiedoelen te bereiken. Komend jaar wordt ingezet 

op één totaalplan. 

De directie schrijft de conceptplannen op basis van de geformuleerde doelen, de 

intern/externe ontwikkelingen en gesprekken met IB, adjunct en andere teamleden. De 

besluitvorming vindt plaats op basis van de input uit het team in de teamvergaderingen. In 

de MR worden de plannen ter advies of instemming gebracht. Het bestuur geeft hierop 

akkoord.  
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Missie 

Om missie te volbrengen en doelen te behalen richt ons personeelsbeleid zich op de 

volgende punten leerlingen zich optimaal te laten ontwikkelen binnen hun potentiële 

mogelijkheden door:  

• Leerlingen samen met hun ouders voor te bereiden op een functioneren binnen een 

moderne internationale ondernemende samenleving;  

• Leerlingen leren te leven, leren te leren en leren te denken en te werken aan een 

positief zelfbeeld ter voorbereiding op het VO en de internationale samenleving;  

• Leerlingen met specifieke leervragen binnen het spectrum van meer- en 

hoogbegaafdheid te begeleiden in hun leerproces.  

  

Wanneer we bovenstaande punten willen bereiken zijn daar de volgende middelen voor 

nodig:  

• Kennis en vaardigheden bij de leerkracht om het (specifieke) onderwijs te kunnen 

verzorgen;  

• Professionele houding van medewerkers t.o.v. elkaar, de leerlingen en 

samenwerkingspartners (denk aan ouders, VO en samenwerkingsverband);  

• Verantwoordelijkheid nemen voor eigen taken binnen de missie en visie van de 

organisatie;  

• Leiderschap om de organisatie en haar medewerkers goed te laten functioneren.  

Deze punten grijpen op elkaar in en kunnen niet los van elkaar gezien worden.  

Personeelsvraagstukken die hieruit voortvloeien zijn:  

• Is er een professionele cultuur binnen Kronenburgh waarbinnen constructief samen 

wordt gewerkt om de (onderwijs)doelen van de organisatie te behalen?  

• Beschikken de medewerkers over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om hun 

de doelen van de organisatie te behalen en nemen de medewerkers hun 

verantwoordelijkheid hierin? 
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• Wat moet en kan de schoolleider doen om bovenstaande te volbrengen?  

Interne en externe ontwikkelingen  

Er zijn verschillende ontwikkelingen van belang bij het behalen van onze doelen binnen onze 

missie:  

• Nieuwe regelgevingen rond participatiefonds en pensionering;  

• Nieuwe CAO PO;  

• Corona crisis;  

• Tekort aan leerkrachten, (gespecialiseerd) onderwijsondersteunend personeel en 

directeuren op de arbeidsmarkt.  

Dit laatste punt is van groot belang om doelen te kunnen behalen en het (specifieke) 

onderwijs te kunnen blijven geven waar we als organisatie voor staan.  

 

Hier vloeien de volgende strategische personeelsvraagstukken uit voort:  

  

Professionele organisatie:  

• Teamontwikkeling: Hoe creëren/ behouden we een professionele cultuur?  

• Professionele ontwikkeling: Hoe zorgen we dat onze medewerkers de kennis en 

vaardigheden behouden/ krijgen die nodig zijn om de doelen van de organisatie te 

behalen?   

• Hoe zorgen we dat directie zich als leider blijft ontwikkelen om bovenstaande te 

volbrengen?   

Arbeidsmarkt:  

• Hoe zorgen we dat de instroom van nieuw (gespecialiseerd) personeel gegarandeerd 

is? 

• Hoe zorgen we dat het huidige personeel niet uitstroomt? 
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Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 

Alle ‘oude’ zaken zijn afgehandeld. Voor toekomstige zaken ontwikkelen we in 2021 beleid 

(strategisch personeelsbeleidsplan); daarin wordt ingezet op het werven van jongere 

mensen. 

 

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken  

In 2018 heeft de gemeente het gebouw aan de Broekslootkade aan Stichting Kronenburgh 

overgedragen. In totaal is het pand volgens de normering geschikt voor 350 leerlingen. 

Doordat Kronenburgh verkleinde klassen aanbiedt zal dit aantal niet worden gehaald. In 

2020 zijn de eerste gesprekken met de gemeente begonnen over een nieuwe 

huisvestingsverordening die niet uit zal gaan van aantallen leerlingen per klas, maar het 

aantal m2 per klas. Dit traject zal in 2021 afgerond worden. 

 
Integraal Huisvestingsplan  

Stichting Kronenburgh is verantwoordelijk voor het toekomstig onderhoud aan het pand. In 

2020 is er ook begonnen met het Integraal Huisvestingsplan (verder: IHP). De bedoeling is 

dat de gemeente en de scholen met elkaar een lange termijnstrategie gaan bepalen voor 

toekomstbestendige onderwijshuisvesting voor alle leerlingen en leerkrachten in de 

gemeente. Hiervoor worden vier fases doorlopen: visievorming, inventarisatie, scenario-

ontwikkeling en financiën. In 2020 heeft in ieder geval een quickscan van ons schoolgebouw 

plaatsgevonden. 

Daaruit komt dat het gebouw sinds 2018 gerenoveerd wordt en de eindoplevering door de 

gemeente moet nog plaatsvinden. 

Dat betekent dat renovatie/nieuwbouw nodig is ergens tussen 10-20 jaar.  

De totaalscore zit aan de onderkant van deze termijn. Reden hiervoor zijn de beperkte 

renovatie activiteiten welke plaats hebben gevonden in het kader van de ingebruikname van 

het gebouw door Stichting Kronenburgh. Dat betekent dat de renovatie van 2018 geen 

integrale levensduur verlengende renovatie geweest is: een gemiste kans, maar ook 

verklaarbaar vanuit de noodzaak tot huisvesting. 

  

 



 
 
 

 28

Huisvestingslasten 

De belangrijkste reden van de hogere huisvestingslasten is de dotatie aan de voorziening 

groot onderhoud. De uitgaven die het meerjarenonderhoudsplan voorziet worden via de 

dotatielast toegevoegd aan de voorziening. 

2.4 Toekomstige Ontwikkelingen 

Toekomstige ontwikkelingen onderwijs 

Er wordt ingezet op een nieuw schoolplan waarin beleid van 4 jaar wordt vastgelegd. Daarbij 

zullen bestuur en MR direct betrokken worden. 

 

Toekomstige ontwikkelingen internationalisering 

Door Corona hebben we ons zoveel mogelijk ingezet op het in stand houden van het 

reguliere onderwijs en onderwijs voor meer- en hoogbegaafden. Alle contacten op 

internationaal vlak hebben minder prioriteit gekregen.  

 

Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg 

Allereerst wordt er het komende jaar gewerkt aan een nieuw schoolplan- samen met team, 

MR en bestuur, waarin nieuw schoolplan, waarin beleid, doelen en normen voor de 

komende vier jaren -opnieuw- worden vastgesteld. Heldere doelen en normen worden 

vastgesteld door de overheid en door Kronenburgh. Hierover zijn we als school overigens al 

over in gesprek met het Ministerie van Onderwijs en Cultuur: om de gewenste kwaliteit in 

onderwijs te kunnen bieden voor meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn verkleinde groepen 

en gespecialiseerde leerkrachten noodzakelijk; want kwaliteit is het samen voorkomen en 

samen oplossen van problemen- alles gericht op het op orde brengen van het primaire 

onderwijsproces ten behoeve van deze doelgroep. 

 
Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel 

Er ligt een formatieplan. Binnen dat plan wordt ingezet op het houden van bestaand 

personeel en bij werving in te zetten op de werving van jong personeel. Dat houdt in dat er 

meer begeleiding van de adjunct en in vorm van onderwijs ondersteuning moet komen. 

Daarnaast is er de Kronenburgh Academy, waarbij wordt ingezet op uitwisseling van kennis 

en ervaring van personeel. 
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Scholing 

Volgend jaar zal de nadruk liggen op het schrijven van het schoolplan, daarin zullen de 

toekomstige ontwikkelingen worden beschreven. Onderdeel ervan is in ieder geval het 

vormgeven van de Kronenburgh Academy; door meer en bewust de ruimte te geven aan 

scholing. Uitgangspunt is de scholing aan te laten sluiten op het specifieke onderwijs dat op 

Kronenburgh gegeven wordt. 

 

 
Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van huisvesting 

In het kader van verduurzaming is het nu het meest verstandig om het volgende integrale 

moment af te wachten (dus over ca. 15 jaar). Tegelijkertijd is de wens van de stichting nu wel 

te gaan kijken naar de volgende vraag: 

Welke verduurzamingsmaatregelen kan de stichting treffen welke zich binnen 15 jaar 

terugverdienen, of waarvan we van mening zijn dat zij belangrijk zijn voor ons onderwijs de 

komende 15 jaar? 

Definitieve afspraken worden gemaakt bij de vaststelling van het integraal huisvestingsplan, 

het IHP. 

 
Toekomstige investeringen 

Noot: in de basis (in 2019 bevestigd in de verklaring van de accountant) geldt dat alle gelden 

van de extra vrijwillige ouderbijdrage zullen worden ingezet voor de bekostiging van de 

verkleinde groepen. 

Kronenburgh staat nu als school. Afgelopen jaar was een jaar waarin vanuit stabilisatie 

middelen toegevoegd konden worden aan de reserves. Streven is op schoolniveau een 

reserve van 800 euro per leerling op te bouwen. Bovenschools geldt een minimale reserve 

van 200 euro per leerling. 

 
Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 

Er is een eerste toevoeging aan de reserve gedaan om te sparen voor de inventarisatie, 

onderhoud en verduurzaming van ons gebouw. 
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2.5 Financieel beleid  

Algemeen 

Voor de financiële ondersteuning maakt Stichting Kronenburgh gebruik van de diensten van 

Dyade Zuidwest Nederland. 

Viermaal per jaar wordt een financiële managementrapportage opgesteld waarin een 

analyse wordt gemaakt van de exploitatieresultaten; drie keer een kwartaalrapportage en 

één keer een jaarrapportage. In die analyse komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

bekostiging OCW, loonkosten begroting en mutaties op personeelsgebied. 

Liquiditeitsoverzicht is ook beschikbaar. 

 
Meerjarenbegroting 

 

De meerjarenbegroting is tot stand gekomen op basis van de vorige meerjarenbegroting, 

interne- en externe ontwikkelingen en het schoolplan 2018-2022. 

In de Meerjarenbegroting is een gemiddelde aantal leerlingen van 275 als uitgangspunt 

genomen. Op basis daarvan komen we niet in aanmerking voor groeibekostiging en die is 

ook niet in de meerjarenbegroting meegenomen. 

In de meerjarenbegroting is opgenomen een extra bedrag voor de herinrichting van het 

schoolplein, daarvoor is €51.000 begroot, er is uitgegaan van het huidige plan.  

Bij de berekening van personeel is er rekening gehouden met de verwachtte ontwikkeling 

van het gewogen gemiddelde leerkrachten (GGL), dit in verband met de aanpassing in de 

GGL-regeling. 

 

Vanuit het schoolplan komt de aanschaf van nieuwe methoden die voor het komende 

schooljaar op de planning staan voor taal/spelling, technisch lezen, verrijking en specifiek 

voor de groepen 1/ 2 ontwikkelingsmaterialen. Doel hiervan is een slag te maken in de 

onderwijskwaliteit. Investeringen m.b.t. het gebouw zijn gebaseerd op het uitgebreide MJOB 

dat in onderzoek naar een fusie tussen beide stichtingen, in opdracht van stichting Panta 

Rhei is gemaakt. In het kader van de continuïteit van het onderwijs heeft het bestuur eerder 

onder meer onderzocht of een fusie met een ander schoolbestuur mogelijk zou zijn. Met de 
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stichting Panta Rhei zijn verkennende gesprekken tot in een vrij gevorderd stadium gevoerd. 

In dat verband is ook een MJOB opgesteld. Uiteindelijk zijn de gesprekken over een fusie niet 

voortgezet. 

Vanuit de corona pandemie en de aanpassingen op het gebied van afstandsonderwijs zijn er 

bedragen aan ICT opgenomen. Daarnaast is ervoor in de begroting rekening gehouden met 

extra kosten in schoonmaak. 

 
 
Coronacrisis 

 
Deze coronacrisis heeft voor de stichting voornamelijk organisatorische gevolgen gehad c.q. 

onzekerheden. Hierbij moet gedacht worden aan: 

a. Het kunnen blijven monitoren van leerlingen en op peil houden van de 

onderwijskwaliteit: 

- Omzetten van fysiek onderwijs naar (deels) afstandsonderwijs. 

Digitalisering heeft voor enkele leerkrachten, die nog niet voldoende 

digitaal vaardig waren, geleid tot extra werkdruk en verlies van 

energie. 

- Inzetten van andere middelen en onderwijs strategieën 

b. De inzetbaarheid en flexibiliteit van docenten;  

i. In werkrelatie en in de communicatie met ouders; 

ii. De angst en onzekerheid voor iedereen over gezondheid en de 

mensen om je heen, heeft impact op iedereen gehad;  

iii. Er was minder scheiding tussen werk en privé en de gevraagde 

flexibiliteit, alles zorgde bij elkaar voor werkdrukverhoging.  

c. De implementatie en bewaken van alle hygiëne maatregelen binnen de school en  

het onderwijs ter voorkoming van corona  

d. Communicatie via digitale middelen i.p.v. fysiek 

e. Het continu aanpassen aan nieuwe maatregelen, protocollen en situaties 
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Kronenburgh heeft continu het onderwijs kunnen waarmaken.  

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft geen (significante) invloed op de cijfers over het 

boekjaar 2020. Het bestuur heeft passende maatregelen genomen c.q. zorgt ervoor dat 

passende maatregelen worden genomen om de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te 

waarborgen. Het bestuur acht een duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten 

derhalve niet onmogelijk. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de 

veronderstelling van continuïteit van Stichting Kronenburgh.                     

 
 
Allocatiemiddelen 

Als éénpitter hoeft Kronenburgh geen verantwoording af te leggen over deze middelen. Wel 

geldt dat deze middelen niet ten goede komen van het vrijwillig bestuur, maar in worden 

gezet voor het primaire onderwijsproces. Dan wel voor het opbouwen van de reserve om 

toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen, of voor het onderhoud aan ons 

schoolgebouw of vervanging van onderwijsmiddelen. 

 

Treasury 

Stichting Kronenburgh heeft eind 2016 een treasury statuut opgesteld. Hierbinnen wordt 

bepaald waarop het financierings- en beleggingsbeleid zich dient te richten. Uitgangspunt is 

dat de publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. Met het eigen 

vermogen wil Kronenburgh weinig risico nemen en de tegoeden op de bankrekening dienen 

direct opeisbaar te zijn. 

Er is geen sprake van uitstaande beleggingen, en leningen. Er worden door de stichting geen 

aandelen of derivaten aangehouden. Het beleid is in overeenstemming met de Regeling 

beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Er is niet afgeweken van het beleid. 

 

 
2.4 Risico’s en risicobeheersing  

Gebieden risicobeheersing 
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Gebieden risicobeheersing  

Strategie Interne risicobeheerssystemen, 

managementrapportage, Personeel 

Operationele activiteiten Personeel, vrijwillige ouderbijdrage 

Financiële positie Instroom, vrijwillige ouderbijdrage 

Financiële verslaglegging Meerjarenbegroting 

Wet- en regelgeving Voldoen aan, of handelend binnen de 

grenzen van de voor een schoolbestuur of 

instellingen in zijn algemeen geldende wet- 

en regelgeving  

 

 
Interne risicobeheersingssysteem 

Basis voor risicobeheersing is een tijdige monitoring van ontwikkeling binnen de organisatie. 

Middels een Planning & Controlcyclus vindt beheersing van de risico’s plaats waardoor tijdig 

kan worden ingegrepen indien dit noodzakelijk is. Onderdeel van deze cyclus zijn de 

meerjarenbegroting, de meerjarenformatieplanning en de managementrapportages. 

Middels deze rapportages worden gedurende het jaar de geformuleerde doelstellingen 

gevolgd en waar nodig bijgestuurd. Per beleidsgebied zijn kernindicatoren benoemd 

waarover wordt gerapporteerd. In de managementrapportage wordt daarnaast over de 

resultaten van de eerder ingezette acties gerapporteerd en wordt verslag gedaan van 

voorgenomen acties. Het bestuur bespreekt periodiek de gesignaleerde risico’s alsmede de 

wijze waarop zij deze risico’s denken te beheersen. Het bestuur bespreekt de periodieke 

managementrapportages met het interne toezicht. 

 
 
Personeel 

De tekorten aan leraren in het primaire onderwijs lopen op, versterkt in regio Zuid-Holland. 

Afgelopen jaar is qua inzet en werven van docenten met de opkomst van COVID-19 een zeer 

grote uitdaging geweest, helemaal met de zoektocht naar gespecialiseerde docenten die 

basisschool Kronenburgh nodig heeft. In die zoektocht en vervanging is er afgelopen jaar 

extra fte-geld uitgegeven, om tegemoet te komen aan het uitgangspunt, namelijk de 

kwaliteitszorg. Daarnaast is het bestuur zich zeer bewust van de impact, bereidheid en inzet 

die het docenten, maar ook ouders afgelopen jaar gekost heeft, om alles ‘rond’ te krijgen. 
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Daarnaast liggen de kosten voor personeel bij basisschool Kronenburgh sowieso hoger 

doordat er met verkleinde groepen gewerkt wordt. Deze financiering van deze extra lasten 

wordt betaald vanuit de extra vrijwillige ouderbijdrage. 

 

Instroom 

Veelal is er bij Stichting Kronenburgh sprake van zij-instroom, voor Kronenbrugh zijn dat 

voor 2020 17 leerlingen. Rijksbekostiging is achteraf (1 oktober). In dat licht worden er 

gelden misgelopen voor het lopende schooljaar. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De bekostiging van de verkleinde klassen is gestoeld op de extra vrijwillige ouderbijdrage. 

Zonder deze bijdrage zijn verkleinde groepen niet mogelijk. Mocht deze ouderbijdrage 

wegvallen, dan is Stichting Kronenburgh zonder structurele financiering genoodzaakt om 

terug te vallen op regulier onderwijs om de continuïteit van onderwijs te kunnen 

waarborgen. 
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Activa 31-12-2020 31-12-2019 Passiva 31-12-2020 31-12-20 19

Materiële vaste activa 116.516 122.559 Eigen vermogen 504.448 335.621
Vorderingen 80.967 94.519 Voorzieningen 242.539 131.479
Liquide middelen 772.985 421.382 Kortlopende schulden 223.482 171.360

Totaal activa 970.469 638.460 Totaal passiva 970.469 638 .460

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Voorzieningen

Kortlopende schulden

FINANCIEEL BELEID

Toegenomen door het resultaat 2020.

Toegenomen door de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Van de voorziening jubilea is een 
bedrag vrijgevallen. Dit komt door een gewijzigde samenstelling van de personeelsformatie.

Toegenomen door de deels vooruitontvangen rijkssubsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's. 
Daarnaast door de vooruitontvangen ouderbijdragen. In 2020 zijn de ouderbijdragen voor het lopende 
schooljaar reeds deels ontvangen in 2020 wat per balansdatum heeft geleid tot een vooruitontvangen 
bedrag.

In 2020 is er geïnvesteerd in iPads, laptops en leermiddelen. De afschrijvingslast van de bestaande 
activa was groter dan de omvang van de investeringen hierdoor is de waarde van de materiële vaste 
activa afgenomen.

De samenstelling van de posten waaruit de vorderingen bestaan zijn vrijwel gelijk gebleven als 
voorgaand jaar. M.u.v. de post ouderbijdragen. Per balansdatum 2020 is er sprake van een 
vooruitontvangen bedrag i.p.v. een te vorderen bedrag.

De sterke toename van de liquide middelen komt met name door het positieve resultaat 2020. Daarnaast 
door de benodigde kapitaalopbouw van toekomstige uitgaven voor groot onderhoud en investeringen, dat 
via de dotaties en afschrijvingen beschikbaar komt in de liquide middelen.

Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2020 in vergelijking met 31 december 2019. Na de 
balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

- Toelichting op de activa zijde van de balans:

- Toelichting op de passiva zijde van de balans:
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Realisatie
2020

Begroting
2020

Verschil Realisatie 
2019

Verschil

Baten      
Rijksbijdragen OCenW 1.695.092 1.611.824 83.268 1.696.160 -1.068
Overige overheidsbijdragen 24.225 12.000 12.225 10.453 13.772
Overige baten 465.945 489.500 -23.555 512.577 -46.632

Totaal baten 2.185.262 2.113.324 71.938 2.219.190 -33.928

Lasten      
Personele lasten 1.554.534 1.489.369 65.165 1.478.974 75.560
Afschrijvingen 24.449 37.680 -13.231 35.201 -10.752
Huisvestingslasten 218.891 153.700 65.191 188.743 30.148
Overige lasten 217.611 272.830 -55.219 218.719 -1.108

Totaal lasten 2.015.485 1.953.579 61.906 1.921.637 93.848

Saldo baten en lasten 169.777 159.745 10.032 297.553 -127.776

Financiële baten en lasten      
Financiële lasten 950 - 950 854 96

Totaal financiële baten en lasten -950 - -950 -854 -96

Totaal resultaat 168.827 159.745 9.082 296.699 -127.872

De begroting van 2020 liet een positief resultaat zien van € 159.745. Uiteindelijk resulteert een positief 
resultaat in boekjaar 2020 van € 168.827: een verschil van € 9.082 met de begroting. Het positief 
resultaat over het boekjaar 2019 bedroeg € 296.699.

Analyse resultaat

Analyse realisatie 2020 versus realisatie 2019 en r ealisatie 2020 versus begroting 2020

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2020 opgenomen. De gerealiseerde 
staat van baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2020 en 
de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2019.
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- Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 versus 2019:

Rijksbijdragen OCenW

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

Financiële lasten

Deze kosten bestaan uit de vergoeding voor de beschikbaarheid van een kredietfaciliteit bij de 
Rabobank.

Geen opmerkelijke verschillen

Door de wijziging van de bekostigingsprijzen zijn de reguliere rijksbijdragen wel toegenomen t.o.v. 2019, 
maar in 2020 is geen groeibekostiging ontvangen. Hierdoor is het totale verschil vrijwel nihil.

In 2020 is de omvang van de gemeentelijke bijdragen voor de gymzaal en de taalsubsidie meer dan 
verdubbeld t.o.v. 2019.

In 2019 werd er een innovatiesubsidie ontvangen en een zgn. bonus van het Vervangingsfonds 
uitgekeerd. Tevens werden er meer baten ouderbijdragen gerealiseerd. Hierdoor zijn de overige baten in 
2020 lager.

Door de gewijzigde CAO in 2020 zijn de loonkosten van het personeel sterk gestegen. Het aantal FTE in 
loondienst is echter gedaald. Hierdoor zijn de loonkosten toch vrijwel gelijk aan begroot. De 
overschrijding wordt veroorzaakt door de inhuur van extern personeel. Dit betreffen korttijdelijke 
vervangers.

Het resultaat is ten opzichte van 2019 gedaald met € 127.872. De belangrijkste oorzaken van deze daling 
zijn:

In 2019 hebben een aantal smartboarden het punt bereikt dat ze volledig afgeschreven zijn. 
Vervangingsinvestering was niet nodig. Daardoor ontbreken deze afschrijvingslasten t.o.v. 2019.

De belangrijkste reden van de hogere huisvestingslasten is de dotatie aan de voorziening groot 
onderhoud. De uitgaven die het meerjarenonderhoudsplan voorziet worden via de dotatielast toegevoegd 
aan de voorziening.
Daarnaast zijn er meer schoonmaakkosten gemaakt door Corona.
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- Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 versus begroting 2020:

Investeringen en financieringsbeleid

De Stichting hanteert een eigen treasurystatuut. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen 
voor onderwijs hun financieringsbeleid dienen in te richten.
Het treasurystatuut voldoet aan de regeling beleggen, lenen en derivaten 2016.
Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden 
besteed. Er wordt niet belegd of beleend.

In het verslagjaar is alleen gebruik gemaakt van rekening-courant rekeningen. De tegoeden op deze 
rekeningen zijn direct opeisbaar. De rekeningen zijn ondergebracht bij de Rabobank.
Bij de Rabobank is een kredietfaciliteit aangehouden. Hiervan is in 2020 geen gebruik gemaakt.

Treasuryverslag

Het verschil is opvallend klein. Toch zijn er grote verschillen in de afzonderlijke posten.
De belangrijkste daarvan worden veroorzaakt door de loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen in 
februari 2020 n.a.v. de CAO wijzigingen. Hierdoor zijn de loonkosten hoger dan begroot en zijn ook de 
rijksbijdragen hoger dan begroot.
De huisvestingslasten overschrijden doordat de dotatiebehoefte voor de voorziening groot onderhoud 
groter is dan bij het opstellen van de begroting verondersteld werd. 
Het overschot op de overige lasten wordt veroorzaakt door een in de begroting opgenomen post voor 
onvoorziene kosten welke niet gerealiseerd is.

Het gerealiseerde resultaat 2020 wijkt € 9.082 af van het begrote resultaat over 2020.

Het uitgangspunt is dat investeringen uit eigen middelen worden voldaan. 
Het meerjareninvesteringsplan wordt opgesteld binnen het perspectief van een 
meerjarenliquiditeitsbegroting.
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Kengetallen voor 2020 en 2019
s

Kengetal 2020 2019
Huisvestingsratio 0,11 0,10 groter dan 0,10
Liquiditeit (current ratio) 3,82 3,01 kleiner dan 0,75
Rentabiliteit (1-jarig) 0,08 0,13 lager dan -0,10
Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 0,77 0,73
Solvabiliteit (excl. voorzieningen) 0,52 0,53 geen
Weerstandsvermogen (incl. mva*) 0,23 0,15
Weerstandsvermogen (excl. mva*) 0,18 0,10 geen
Kapitalisatiefactor 0,44 0,29 geen
* mva: materiële vaste activa

Huisvestingsratio

Omschrijving

Kengetal:

KENGETALLEN

In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld 
door de onderwijsinspectie dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten opzichte 
signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico door de 
onderwijsinspectie. 
Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie.

Hierna vindt u de omschrijving en definitie per kengetal.

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten 
(inclusief financiële lasten).

- Definitie:  Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som 
van de totale lasten (inclusief financiële lasten).

De huisvestingsratio is voor 2020 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 
2019 is de huisvestingsratio gestegen.

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.

kleiner dan 0,05

Signaleringswaarde 
onderwijsinspectie

kleiner dan 0,30

31-12-2020

0,11

31-12-2019

0,10
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Liquiditeit (current ratio)

Omschrijving

Kengetal:
\

Rentabiliteit

Omschrijving

Kengetal 1-jarig:

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.

De stichting heeft met de totale baten, te weten € 2.185.262, een resultaat behaald van € 168.827. Dit houdt 
in dat 0,08 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die wordt 
ontvangen, wordt € 0,08 behouden en wordt € 0,92 besteed.

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

3,82

31-12-2019

0,13

3,01

- Definitie:  De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, kortlopende effecten, 
vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden.

31-12-2020

31-12-2020 31-12-2019

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande 
schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 223.482.

De stichting heeft op 31 december 2020 de beschikking over € 772.985 aan liquide middelen en daarnaast 
€ 80.967 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10.

0,08

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

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen 
verplichtingen.

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.

De liquiditeit is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 is 
de liquiditeitspositie gestegen.

De liquiditeitsratio geeft aan dat 3,82 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 
bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.

De rentabiliteit is voor 2020 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 is 
de rentabiliteitspositie gedaald.
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Solvabiliteit

Omschrijving

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.

Omschrijving

Kengetal:

Weerstandsvermogen

Omschrijving

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.

31-12-2019

0,77 0,73

Het weerstandsvermogen is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking 
met 2019 is het weerstandsvermogen gestegen.

0,52 0,53

0,23

31-12-2020

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 77% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel 
reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 23% van het totale vermogen gefinancierd 
wordt met vreemd vermogen.

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

- Definitie inclusief materiële vaste activa:  Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief 
financiële baten)

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen 
benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de 
planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële 
effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

0,15

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de 
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar 
verplichtingen kan voldoen.

- Definitie inclusief voorzieningen:  Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

- Definitie exclusief voorzieningen:  Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.

31-12-2020

31-12-2020 31-12-2019

De solvabiliteit is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019 
is de solvabiliteitspositie gestegen.

31-12-2019
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Omschrijving

Kengetal:

Kapitalisatiefactor

Omschrijving

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het 
weerstandsvermogen.

31-12-2019

0,18 0,10

0,44 0,29

31-12-2020

- Definitie exclusief materiële vaste activa:  Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa 
gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of 
onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van 
hun taken.

- Definitie:  De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en 
terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor.

31-12-2019

31-12-2020
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Ratio mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen

Omschrijving
€ € € €

Aanschafwaarde gebouwen - -
- 0,5 x Aanschafwaarde gebouwen x 
bouwkostenindex 2018: 1,27 - -

- Boekwaarde resterende materiële vaste activa 116.516 122.559

Totaal baten 2.185.262 2.219.190
Financiële baten - -
- Baten x omvangafhankelijke rekenfactor - -
- Vast risicobuffer (€ 300.000) bij een totaal baten 
kleiner dan € 3 mln. 300.000 300.000

Normatief publiek eigen vermogen 416.516 422.559

Publiek eigen vermogen 455.022 291.184

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde groter dan 1 (het publiek eigen vermogen is groter 
dan het normatief eigen vermogen).

De inspectie gaat de signaleringswaarde gebruiken in het toezicht op de doelmatigheid. Als een bestuur een 
goede onderbouwing voor de hogere publieke reserve(s) heeft, kijkt de inspectie of en hoe het geld 
uiteindelijk wordt besteed.

Het kengetal 2020 duid op een mogelijk bovenmatig eigen vermogen. De stichting wil het bovenmatig 
vermogen niet te snel inzetten, o.a. omdat bij wijziging van het bekostigingsstelsel de jaarlijkse vordering op 
het ministerie waarschijnlijk moet worden afgeboekt. Per balansdatum 2020 bedraagt deze € 75.000 (het 
bovenmatige deel van het vermogen is € 40.000).

Het verhoudingsgetal tussen publiek en normatief publiek eigen vermogen. Een getal boven de 1 duidt op 
mogelijk bovenmatig eigen vermogen.

Het normatief eigen vermogen is het vermogen dat redelijkerwijs nodig is om bezittingen te financieren en 
risico's op te vangen.

- Definitie: Het publiek eigen vermogen gedeeld door het normatief eigen vermogen (de som van de helft van 
de aanschafwaarde gebouwen vemenigvuldigd met de bouwkostenindex, de resterende boekwaarde 
materiële vaste activa en de totale baten vermenigvuldigd met de omvangafhankelijke rekenfactor met als 
minimum een normatief publiek eigen vermogen van € 300.000). 

31-12-2020 31-12-2019

1,09 0,69
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Kengetallen

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Prognose
2023

Aantal leerlingen per 
    1 oktober 269 282 273 275 275

Personele bezetting in fte 
per 31 december      
Bestuur / Management 1,23 1,20 1,20 1,20 1,20
Personeel primair proces 14,99 12,90 13,80 13,80 13,80
Ondersteunend personeel 2,28 2,40 2,40 2,40 2,40

Totale personele bezetting 18,50 16,50 17,40 17,40 17,40

Overige kengetallen

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Prognose
2023

Aantal leerlingen / Totaal 
personeel 14,54 17,09 15,69 15,80 15,80 
Aantal leerlingen / 
Onderwijzend personeel 17,95 21,86 19,78 19,93 19,93 

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

- Toelichting op de kengetallen

Het aantal leerlingen is in 2020 toegenomen. De verwachting is dat er sprake was van een eenmalige 
stijging van het leerlingenaantal. Voor 2021 wordt een daling van het leerlingenaantal naar 273 verwacht. 
Dat is redelijk vergelijkbaar met het aantal op 1 oktober 2019. Voor de jaren daarna wordt een redelijk 
gelijkblijvend leerlingenaantal verwacht.

De personele inzet is in 2020 afgenomen, ondanks de toename van het aantal leerlingen. Het was niet 
mogelijk alle vacatures in te vullen door het benoemen van medewerkers. In 2020-2021 is er sprake van 1,4 
fte externe inleen. Deze inleen is niet opgenomen in het overzicht. De verwachting is dat de vacatures per 
augustus 2021 kunnen worden ingevuld en dat er vanaf dat moment geen sprake meer is van externe 
inleen.
Gezien het redelijk stabiele leerlingaantal vanaf 2021 mag een gelijk aantal groepen worden verwacht, 
waardoor de formatieve inzet gelijk zal blijven.
Het aantal leerlingen is in 2020 toegenomen. De verwachting is dat er sprake was van een eenmalige 
stijging van het leerlingenaantal. Voor 2021 wordt een daling van het leerlingenaantal naar 273 verwacht. 
Dat is redelijk vergelijkbaar met het aantal op 1 oktober 2019. Voor de jaren daarna wordt een redelijk 
gelijkblijvend leerlingenaantal verwacht.

De personele inzet is in 2020 afgenomen, ondanks de toename van het aantal leerlingen. Het was niet 
mogelijk alle vacatures in te vullen door het benoemen van medewerkers. In 2020-2021 is er sprake van 1,4 
fte externe inleen. Deze inleen is niet opgenomen in het overzicht. De verwachting is dat de vacatures per 
augustus 2021 kunnen worden ingevuld en dat er vanaf dat moment geen sprake meer is van externe 
inleen.
Gezien het redelijk stabiele leerlingaantal vanaf 2021 mag een gelijk aantal groepen worden verwacht, 
waardoor de formatieve inzet gelijk zal blijven.

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de stichting. Hiermee 
willen we een beeld geven over de continuïteit van de stichting.

Er is geen sprake van majeure investeringen of van doorcentralisatie van de huisvesting.
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Balans

Activa Realisatie
31-12-2019

Realisatie
31-12-2020

Prognose
 31-12-2021

Prognose
31-12-2022

Prognose
31-12-2023

     

Materiële vaste activa 122.559 116.516 160.081 144.537 122.526

Totaal vaste activa 122.559 116.516 160.081 144.537 122. 526

Vorderingen 94.519 80.967 81.000 81.000 81.000
Liquide middelen 421.382 772.985 823.517 1.028.443 1.201.082

Totaal vlottende activa 515.901 853.952 904.517 1.109.4 43 1.282.082

Totaal activa 638.460 970.468 1.064.598 1.253.980 1.404. 608

Passiva Realisatie
31-12-2019

Realisatie
31-12-2020

Prognose
 31-12-2021

Prognose
31-12-2022

Prognose
31-12-2023

     

Algemene reserve 291.184 455.022 525.757 656.316 739.941
Bestemmingsreserves 
(privaat) 44.437 49.426 51.348 52.111 53.114

Eigen vermogen 335.621 504.448 577.105 708.427 793.055

Voorzieningen 131.479 242.539 278.493 336.553 402.553
Kortlopende schulden 171.360 223.482 209.000 209.000 209.000

Totaal passiva 638.460 970.469 1.064.598 1.253.980 1.404 .608

- Toelichting op de balans

De omvang van de balans zal de komende jaren toenemen door de verwachte positieve resultaten en de 
toevoegingen aan de voorzieningen.
De financiële kengetallen blijven boven de signaleringswaarde van de inspectie.

De komende jaren zal geïnvesteerd worden in materiële vaste activa voor respectievelijk € 74.000,    
€ 13.000 en € 7.000. In 2021 zal met name in speeltoestellen e.d. voor het plein worden geïnvesteerd. Door 
de hoge investeringen van 2021 zal de waarde van de materiële vaste activa in 2021 stijgen. In 2022 en 
2023 zal de waarde weer afnemen. In die jaren zijn de investeringen lager dan de afschrijvingslasten.

De hoogte van de vorderingen is lastig te voorspellen. De balans is een momentopname. De hoogte van de 
vorderingen op dat moment is sterk afhankelijk van wanneer de subsidies en andere vergoedingen worden 
ontvangen. Op 31 december 2020 is er geen sprake van bijzondere vorderingen die de komende jaren niet 
mogen worden verwacht. Daarom is in de meerjarenbalans uitgegaan van gelijkblijvende vorderingen.

De wijziging van de omvang van de liquide middelen wordt bepaald door de mutaties bij de andere 
balansposten. Met name het resultaat, de investeringen versus de afschrijvingen en de wijzigingen bij de 
voorzieningen zullen van invloed zijn op de omvang van de liquide middelen. 
De omvang zal de komende jaren toenemen en zal alle jaren voldoende zijn om aan alle verplichtingen te 
voldoen.

Versie: 2.0 44



Jaarrekening 2020
42679 / Stichting Kronenburgh, te Rijswijk

Het resultaat is grotendeels met de algemene reserve verrekend. Alleen het resultaat van de 
ouder/activiteitencommissie is met de private reserve verrekend. Dat resultaat zal alle jaren van beperkte 
omvang zijn. De private baten zullen zo goed als volledig worden ingezet.
Door de verwachte positieve resultaten zal het eigen vermogen de komende jaren toenemen.

De komende jaren zal weinig groot onderhoud ten laste van de onderhoudsvoorziening worden uitgevoerd. 
De omvang van de voorziening zal hierdoor toenemen. De in de meerjarenbalans verwerkte toevoegingen 
en onttrekkingen zijn gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan. 
De jubileumvoorziening is op het niveau van 31 december 2020 gehouden. Wijzigingen in de omvang van 
deze voorziening worden sterk bepaald door eventuele mutaties in het personeelsbestand.

De hoogte van de kortlopende schulden is, net zoals de hoogte van de vorderingen, lastig te voorspellen. 
Deze hoogte is sterk afhankelijk van het moment waarop de facturen worden ontvangen. Op 31 december 
2020 is er sprake van een vooruitontvangen subsidie van het ministerie. Dit betreft de subsidie voor het 
inhaalprogramma. Deze subsidie zal in 2021 worden ingezet. De andere kortlopende schulden zijn op het 
niveau van 31 december 2020 gehouden.
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Staat van baten en lasten

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Prognose
2023

Aantal leerlingen                        269                        282                        273                        275                        275 

Baten      
Rijksbijdragen OCenW 1.696.160 1.695.092 1.637.843 1.649.053 1.603.196

Overige overheidsbijdragen 10.453 24.225 12.000 12.000 12.000
Overige baten 512.577 465.945 483.840 453.510 453.750

Totaal baten 2.219.190 2.185.262 2.133.683 2.114.563 2.068.946

Lasten      
Personeelslasten 1.478.974 1.554.534 1.654.001 1.582.267 1.582.477
Afschrijvingen 35.201 24.449 29.995 28.144 29.011
Huisvestingslasten 188.743 218.891 168.150 163.950 163.950
Overige lasten 218.719 217.611 208.880 208.880 208.880

Totaal lasten 1.921.637 2.015.485 2.061.026 1.983.241 1.984.318

Saldo baten en lasten 297.553 169.777 72.657 131.322 84.628

Financiële baten en lasten      
Financiële lasten 854 950 - - -

Totaal financiële baten en 
lasten -854 -950 - - -

Totaal resultaat 296.699 168.827 72.657 131.322 84.628

Voor de berekening van de reguliere rijksbijdragen is uitgegaan van de normbedragen voor schooljaar 2020-
2021 zoals deze in de Staatscourant van november 2020 zijn gepubliceerd. Doordat de per¬so-nele 
rijksbijdragen uitgaan van de t-1-systematiek, heeft de hogere leerlingaantal van 1 okto¬ber 2020 pas effect 
heeft op de inkomsten in schooljaar 2021-2022. 
Met incidentele vergoedingen, hogere normbedragen of nabetalingen is voor 2021 en verder geen rekening 
gehouden. Indien de normbedragen worden verhoogd, zal dit ter waarschijnlijk ter dekking zijn van hogere 
(salaris)lasten. De meerjarenbegroting is opgesteld en vastgesteld voordat er sprake was van en Nationaal 
Programma Onderwijs, waardoor daar in de begroting geen rekening mee was gehouden.

De gemeentelijke vergoeding bestaat uit een vergoeding voor de gymzaal. Met eenmalige subsidies zoals in 
2020 voor de taalplannen is in de begroting geen rekening gehouden.

De overige baten bestaan uit de ouderbijdragen. Alle leerlingen betalen € 120 voor buitenschoolse 
activiteiten. Daarnaast wordt een extra bijdrage gevraagd aan de ouders van leerlingen op de gifted afdeling 
voor de deelname aan kleine groepen.

- Toelichting op de staat van baten en lasten

Onderstaande toelichting op de meerjarenbegroting is een cijfermatige toelichting. Voor de inhoude-lijke 
toelichting wordt verwezen naar het algemeen deel van het bestuursverslag. 
De meerjarenbegroting 2021-2025 is in het najaar van 2020 vastgesteld na goedkeuring van het 
toezichthoudend bestuur. 
Er is niet met meerdere scenario’s gewerkt. De meest invloedrijke factor in de meerjarenbegroting is het 
leerlingenaantal. Bij een hoger dan verwacht leerlingenaantal ontstaat mogelijk ruimte voor hogere 
formatieve inzet. 
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De personele lasten zijn gebaseerd op de bij de kengetallen opgenomen formatieve inzet. De op het 
moment van opstellen van de begroting bekende wijzigingen in de formatieve inzet zijn hierin verwerkt. De 
begroting is opgesteld conform de geldende cao-afspraken. Er is rekening gehouden met een 
loonsverhoging van 1%. In de eerste zeven maanden van 2021 is rekening gehouden met de lasten van de 
inleen personeel. Vanaf augustus 2021 wordt uitgegaan van al het personeel in loondienst, waardoor de 
totale personele lasten zullen dalen.

De afschrijvingslasten zullen de komende jaren gelijk blijven. De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de 
huidige activa en de geplande investeringen in de komende jaren zoals vermeld bij de toelichting op de 
balans. 

De huisvestingslasten zijn grotendeels gebaseerd op de historische gegevens en de huidige
termijnbedragen. Er wordt geen wijziging in de huisvestingssituatie verwacht waardoor de lasten ook niet 
sterk zullen wijzigen. Alleen de toevoeging aan de onderhoudsvoorziening zal de komende jaren lager zijn 
dan in 2020. In 2020 bedroeg de toevoeging eenmalig € 120.000. Voor de komende jaren is een toevoeging 
van € 66.000 voldoende.

De overige materiële lasten zijn grotendeels gebaseerd op de historische lasten. Door de i.v.m.
Corona tijdelijke sluiting van de school in 2020 is 2020 niet altijd een goed referentiejaar. Voor
sommige uitgaven is daarom de begroting van 2020 als uitgangspunt genomen voor de begroting
2021-2023.

Overige rapportages

B.2 Risico's en risicobeheersing

B.1 Interne planning en control

In paragraaf 2.5 van dit verslag is dit onderwerp opgenomen

In paragraaf 2.1 van dit verslag is dit onderwerp opgenomen.
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Verslag van de Toezichthouder van Stichting Kronenburgh over de periode 

januari tot en met december 2020 

Inleiding  
Dit verslag is bedoeld als een verantwoording van de Toezichthouder over zijn 

toezichtsbevindingen en -activiteiten aan de stakeholders van de onderwijsorganisatie 

Stichting Kronenburgh, waarop de Toezichthouder intern toezicht uitoefent. Die stakeholders 

zijn in de eerste plaats gemeente Rijswijk, de medewerkers van de school en de ouders van de 

leerlingen.  

Door middel van dit jaarverslag legt de Toezichthouder de verantwoording af die volgens 

artikel 6 lid 5 van de statuten wordt gevraagd: ’het bestuur streeft ernaar zijn taken uit te 

oefenen op basis van een toeziend bestuursconcept en vormt hiertoe de interne toezichthouder 

op basis van de Wet en de Code Goed Bestuur. Dit verslag sluit aan op het bestuursverslag 

2020 dat door de Toezichthouder is goedgekeurd. 

 

Toezichthouder: interne ontwikkelingen en functioneren. 

Ontwikkeling: 

Sinds 30 januari 2013 bij de oprichting van de Stichting Kronenburgh is de toezichthoudende 

taak belegd bij één van de bestuursleden. Sinds de start is de Toezichthouder in samenwerking 

met medebestuursleden bezig geweest de verschillende rollen en verantwoordelijkheden 

binnen het bestuur in te vullen en het toezicht te systematiseren.   

In 2020: 

* hebben geen ontwikkelingen plaatsgevonden met betrekking tot de inhoudelijke invulling 

van deze functie. Door de aandacht in 2019 voor de sturingsinformatie kwam achterstallig 

onderhoud aan het licht, zoals ook vermeld in het jaarverslag over 2019. In 2020 is 

projectmatig verder gewerkt aan het op orde brengen van de administratie en zijn alle 

achterstanden ingelopen, zodat het vanaf nu een kwestie is van het systematisch bijhouden 

van verplichtingen. 

* dat de toezichthouder tevens lid is van het bestuur wordt nog steeds ervaren als een zeer 

efficiënte en effectieve werkwijze. De lijnen zijn kort; er zijn geen aanvullende overleggen 

nodig tussen bestuur en toezichthouder. 
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De relatie met de stakeholders wordt als volgt ingevuld: Het bestuur betrekt de stakeholders 

bij voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid en de toezichthouder legt publieke 

verantwoording af d.m.v. dit verslag. 

 

Deskundigheid:   

De Toezichthouder maakt gebruik van kennis die binnen het bestuur beschikbaar is. De 

Toezichthouder is lid van VTOI-NVTK en volgt ook via die weg de ontwikkelingen ten 

aanzien van het toezicht. Tevens is de accountant consulteerbaar en is de stichting lid van 

VBS (koepel algemeen bijzonder onderwijs).  In 2020 heeft het gehele bestuur een door de 

VBS verzorgde bijeenkomst bijgewoond om zich nader te informeren over verschillende 

aspecten van de verantwoordelijkheden van het bestuur als bevoegd gezag van de school. 

 

 

Zelfevaluatie Toezichthouder: 

In het jaar 2020 heeft de Toezichthouder 2 keer regulier gesproken met de MR. De 

gesprekken vonden plaats via een videocall, aangezien fysieke bijeenkomsten door COVID-

19 niet mogelijk waren. 

 

 

Informatie: 

De Toezichthouder beschikt over voldoende informatie (zeker ook als lid van het bestuur). De 

medebestuurders verschaffen open en actief de informatie die de Toezichthouder nodig heeft. 

De medebestuurders hebben in 2020 de Toezichthouder actief en ongevraagd van informatie 

voorzien. 

In aanvulling op de informatie van de bestuurder werd de Toezichthouder geïnformeerd door: 

- de accountant 

- de staffunctionaris financiën (Dyade) 

- de schooldirecteur  

 

Astrium Accountants BV is de externe accountant van Stichting Kronenburgh. 
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Governancecode: 

In de statuten is vastgelegd dat de Code Goed bestuur leidraad is voor het handelen in de 

organisatie. De Toezichthouder zal de code en de werking ervan jaarlijks binnen het bestuur 

en met de schooldirecteur bespreken. 

 

Bezoldiging: 

De toezichthouder heeft in 2020 afgezien van enige bezoldiging.  

 

Aandachtspunten in 2020 

Naast de gebruikelijke punten uit de beleidscyclus en het toezichtplan heeft de 

Toezichthouder zich in 2020 bezig gehouden met het volgende: 

 

* Continuïteit van de organisatie.  

 

Het bewaken van de financiële positie blijft noodzakelijk. Middels een liquiditeitsbegroting 

wordt nauwkeurig de vinger aan de pols gehouden. In 2020 kon wederom een positief 

resultaat geboekt worden en de financiële ratio’s verbeterden over de hele linie. Er was wel 

een verschil op individuele posten tussen begroting en realisatie, maar het saldo in de 

realisatie kwam dicht in de buurt van de begroting. Voor de nabije toekomst zijn vooral de 

kosten van het schoolgebouw een punt van aandacht. 

 

Vergaderingen 

Het bestuur van Stichting Kronenburgh, inclusief de Toezichthouder vergaderde in 2020  acht 

keer. 

 

Decharge bestuur 
Doordat de jaarstukken de Toezichthouder zijn gepasseerd en door de Toezichthouder als 

vastgestelde beleidsdocumenten zijn geaccepteerd dan wel formeel zijn goedgekeurd, heeft de 

Toezichthouder de formele verantwoordelijkheid voor deze beleidsdocumenten genomen en 

feitelijk decharge verleend aan het bestuur van Stichting Kronenburgh.  
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Wat gaat goed en wat vraagt aandacht? 

2020 was een jaar waarin de coronapandemie grote invloed had op de maatschappij. Ook op 

Basisschool Kronenburgh heeft de pandemie effecten gehad. Gedurende de verschillende 

lockdowns kon het reguliere onderwijsproces op school niet doorgaan. Door de grote 

flexibiliteit van de directie, docenten, ouders en natuurlijk ook leerlingen kon het onderwijs in 

aangepaste vorm toch doorgaan.  

Tijdens de pandemie bleek nog eens extra de kwetsbaarheid in de onderwijscapaciteit door het 

tekort aan docenten in het basisonderwijs in Nederland. Daardoor is het buitengewoon 

ingewikkeld bij uitval van docenten snel vervanging te organiseren. Dit is een probleem dat 

overal in Nederland speelt en het is zeker niet uniek voor Basisschool Kronenburgh. Wel 

vergt het voortdurende aandacht van bestuur en directie om te zorgen dat er voldoende en 

voldoende gekwalificeerde docenten beschikbaar zijn. 

De verschillende wijzigingen in het overheidsbeleid rond de coronapandemie hebben een 

groot beroep gedaan op het organisatievermogen van de directie. Aanpassingen in 

maatregelen werden vaak pas laat bekendgemaakt en leken ook geen rekening te houden met 

de realiteit op de werkvloer. Er is nog steeds een grote afstand tussen de belevingswereld van 

beleidsmakers op de ministeries en de praktijk waarin dat beleid uitgevoerd moet worden.  

Nu de groei van het leerlingenaantal afgevlakt is, vergt de balans in de instroom van nieuwe 

leerlingen aandacht om te zorgen dat het leerlingenaantal stabiel blijft.  

Een ander aandachtspunt is de huisvesting. De duurzaamheid van het gebouw en de kosten 

om standaarden op dat gebied te halen vergen investeringen. Hoe die investeringen te 

realiseren binnen de mogelijkheden van de meerjarenbegroting vergt inspanningen van het 

bestuur, dat daar al veel aandacht aan geeft. 

In 2020 is het bestuur vrijwel geheel vernieuwd. Inmiddels is het bestuur goed ingewerkt en 

volop bezig met de uitdagingen en aandachtspunten voor Basisschool Kronenburgh. Elders in 

het jaarverslag is een overzicht opgenomen van alle leden van het bestuur en hun 

nevenfuncties. 

 

 

Toezichthoudend lid binnen het bestuur 
 R.J. Hekket   
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Tot slot.                

Het beleggen van de toezichthoudende taken bij een lid van het bestuur heeft de afgelopen 

jaren goed gefunctioneerd. Tijdens de besluitvorming wordt de zienswijze van de 

toezichthouder als ‘critical friend’ direct meegenomen. Het bestuursmodel draagt zo op 

effectieve en efficiënte wijze bij aan de zorg voor het beste onderwijs voor elke individuele 

leerling. 

 

Rijswijk, datum: 

 

Toezichthouder Stichting Kronenburgh 

 

R.J. Hekket   
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