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A1 BESTUURSVERSLAG 2018 
 

 
Kerngegevens 

 

Stichting Het Zonnewiel De Bilt 

R. de Rijk (voorzitter Bestuur) 

Weltevreden 6  

3731 AL De Bilt 

Telefoon: 030 2210430  

bestuur@zonnewieldebilt.nl 

www.zonnewieldebilt.nl 

 

 

Stichting Het Zonnewiel De Bilt heeft een school voor basisonderwijs onder haar beheer, die vrijeschool 

onderwijs verzorgt voor ruim 200 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar uit De Bilt, Utrecht en plaatsen 

uit de directe omgeving. Het Zonnewiel heeft als missie: Vrijeschool zijn met passie voor eigentijds 

onderwijs. 

 

Daarbij is door het bestuur de volgende visie en doelstellingen geformuleerd:  

 

“Samen verder bouwen aan een gezonde en bloeiende school” 
 

 Financieel gezond. 

 Rijk onderwijs. 

 Team en schoolleiding in hun kracht. 

 Innovatie vanuit inspiratie. 

 Betrokken school/oudergemeenschap. 

 

De strategische beleidsspeerpunten zijn: 

 

 Duurzame en stabiele groei in leerlingenaantallen  

 Verandering richting een gezond en professioneel werkklimaat op de thema’s eigenaarschap, 

verantwoordelijkheid en reflectie 

 School als een aantrekkelijk “huis” om met zijn allen in te wonen  

 Als school doen wat we zeggen en zeggen wat we doen 

 Versterken van ons vrijeschoolonderwijs door te investeren in talenten van de leerkrachten  

 In schooljaar 2018-2019 werken wij samen met de schoolleiding een nieuw Schoolplan uit waardoor 

de ontwikkelde beelden en visies samenkomen tot een consistent verhaal en richting.  

 Kennis en inspiratie uit ons netwerk van collega vrijescholen, VvVS, BVS, ZOUT, Gemeente, Marnix 

academie, et cetera 

 Versteviging door een nieuw (regionaal) bestuursmodel 
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Organogram

 
 

 

Onderwijzend personeel  

Froukje Miedema  

Margo de Wilde  

Anke de Jongh  

Gisella van Riet  

Marijke Oerlemans  

Mirjam Jansen  

Sander Dieterman  

Brighid den Engelsman  

Tim Verdel  

Wieke van Hoek  

Anita Wijker  

Hannah van de Donk  

Minke Streefkerk   

 

Vakleerkrachten  

Pim de Mare (handvaardigheid) 

Erwin Bralten (gymnastiek)    

 

Onderwijsondersteunend personeel (Intern begeleiding en onderwijsassistentie) 

Hanneke van Griethuysen  

Vismaya Bakker  

Tamar van Kooten  

 

Niet-onderwijsondersteunend personeel (conciërge en administratie) 
Pim de Mare  

Janny Kok  

 

F. Beekers (vz)
L. ten Siethoff

J.M Visser
H. Hofmeijer

RvT

R. De Rijk (vz)
N. Cornet

R van Rossum
L. Sjoukes

Bestuur

A. Braak

T. Oomkes

Directie

Onderwijzend

personeel

Onderwijsondersteunend

personeel

Niet 
onderwijsondersteunend

Personeel
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Algemeen Instellingsbeleid 

 

 

1 Algemeen 

Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en maakt met de schoolleiding afspraken over de te verwachten 

resultaten. De medezeggenschapsraad (die een docenten- en oudergeleding kent) bespreekt met het 

bestuur en de schoolleiding de gang van zaken en spreekt zich uit over het voorgestelde beleid. 

 

De inzet van middelen is gericht op ontwikkeling van leerlingen en van medewerkers. De leerstof wordt 

op de allereerste plaats beschouwd als ontwikkelingsstof, hoewel natuurlijk alle vereiste vaardigheden 

worden aangeleerd. Op maat gesneden scholing voor medewerkers vergroot de vaardigheden op 

onderwijskundig gebied en op andere gebieden. Op het vlak van de materiele instandhouding geldt in 

dit kader dat gekozen wordt voor materialen die ontwikkeling stimuleren. Beheer van gebouwen en 

schoolplein/tuin dienen hetzelfde doel. Daarbij worden de middelen zo efficiënt mogelijk ingezet. 

 

 

2 Bestuur 

Het bestuur is qua samenstelling in 2018 gewijzigd. Wilbert Ulaen is om persoonlijke redenen uit het 

bestuur gestapt. Het bestuur bestaat uit vier personen.  

 Rick de Rijk (voorzitter) 

 Nine Cornet 

 Remco van Rossum  

 Liesbeth Sjoukes  

 

In 2018 is verder gewerkt aan een nieuw intern bestuursmodel voor de school. Portefeuilles zijn 

herverdeeld. Voorzitter van het bestuur is thans Rick de Rijk. Remco van Rossum is secretaris en heeft 

de portefeuille organisatie. Liesbeth Sjoukes heeft de portefeuille personeel en externe relaties en Nine 

Cornet richt zich op het nieuwe schoolplan. Hiermee verwacht het bestuur een stevige basis te hebben 

gelegd voor de besturing van de school. Er wordt gemiddeld eens per 6 weken vergaderd samen met 

de schoolleiding. 

 

 

3 Schoolleiding 

Op 1 november 2017 is Annika Braak voor 0,4 fte (DB) benoemd als nieuwe schoolleider. Samen met 

Tamara Oomkes, adjunct-directeur en schoolleider in opleiding, vormen zij vanaf januari 2018 samen 

de directie. In juni 2018 heeft Tamara Oomkes haar diploma vakbekwaam gehaald en is op basis 

daarvan op 1 augustus 2018 benoemd als directeur voor 0,6 fte in schaal DA.  

Eind oktober is Tamara Oomkes met ouderschapsverlof / zwangerschapsverlof gegaan. Gezien het 

grote aantal wisselingen in schoolleiding in de afgelopen jaren is er gekozen om een ervaren interim 

schoolleider in te huren voor de periode van het zwangerschapsverlof. Dit om de continuïteit in de 

aansturing van de school te waarborgen. Gezien het verschil in ervaring van Tamara Oomkes - een 

startende schoolleider - en de ervaren interim-schoolleider is er gekozen voor 0,4 fte ter vervanging 

(i.p.v. 0,6 fte).  
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4 Personeel 

Aan het eind van schooljaar 2017-2018 hadden we 4 vacatures te vervullen. Eén collega heeft de keuze 

gemaakt om elders dichterbij huis te gaan werken, één leerkracht nam ontslag omdat hij als schoolleider 

benoemd werd aan een andere vrijeschool, één leerkracht nam een sabbatical en de onderwijsassistent 

had een andere baan gevonden. Ondanks het lerarentekort is de schoolleiding er wederom in geslaagd 

om deze vacatures naar tevredenheid te vervullen.  

Wel wordt het steeds lastiger om invallers te vinden die ziekte en verlof kunnen vervangen. Meermalen 

hebben we leerlingen over klassen moeten verdelen of ouders gevraagd om kinderen thuis te houden.  

Gezien het oplopende lerarentekort en de werkdruk die dit met zich meebrengt hebben leerkrachten 

van Het Zonnewiel actief meegedaan aan de stakingsacties. Bestuur heeft deze stakingen ondersteund 

en stakingsdagen doorbetaald.  

 

Vanuit de overheid zijn in 2018 extra middelen voor werkdrukverlaging beschikbaar gekomen. 

Gezamenlijk is gewerkt aan het plan extra middelen werkdrukverlaging. Het plan wordt in april 2019 

geëvalueerd en aangepast voor het volgend schooljaar. Voor de volgende maatregelen is gekozen: 

 Lesvrije dagen voor leerkrachten (45 dagen) 

 (zorg) gesprekken met IB regelen tijdens lestijd (9 dagen) 

 Extra taakuren (15 dagen) 

 4 uur extra huismeester (4 uur per week) 

 Extra secretariële ondersteuning (4 uur per wk vervanging verlof directie vanaf 1 april 2 uur per wk) 

 

 

In 2018 waren 2 medewerkers langdurig ziek. Een van de medewerkers is hersteld in juli 2018 en 

heeft een nieuwe baan elders aanvaard per 1 augustus 2018. De andere medewerker is heel 2018 

ziek geweest. Deze medewerker wordt intensief begeleid door de Arboarts. Ten opzichte van 2017 is 

de ziekmeldingsfrequentie is gedaald. Het Ziekteverzuimpercentage (gemeten over de voorgaande 12 

maanden) is ten opzichte van 2017 gestegen. Dit is met name te verklaren door twee langdurige zieke 

medewerkers en een medewerker die zich veelvuldig heeft ziekgemeld en nu ook langduriger ziek is. 

Het percentage medewerkers met 0% verzuim is ten opzichte van 2017 een stuk hoger. Van 49% in 

2017 naar 67% in 2018. Dit is een positieve tendens.  
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5 Huisvesting 

De school is gehuisvest in een relatief jong gebouw (25 jaren oud). In het kader van de 

doordecentralisatie van het onderhoud is het bestuur vanaf 2015 zelf verantwoordelijk voor het 

buitenonderhoud.  

In 2018 is divers onderhoud uitgevoerd: kleutertoiletten zijn aangepakt, het dak is hersteld op 

verschillende plekken, noodverlichting is vernieuwd, een nieuwe brandmeldinstallatie en cv pomp zijn 

geïnstalleerd. Het MJOP wordt hierbij zoveel mogelijk gevolgd. Incidenten zijn direct aangepakt, zoals 

de reparatie van de verstopping van het riool. 

Het gebouw wordt gedeeld met het Kindcentrum Weltevreden. Door de groei van de afgelopen jaren, 

zowel aan de kant van het Kindcentrum als de school met de inrichting van de derde kleuterklas, wordt 

het gebouw wel steeds meer als krap en steeds minder als niet meer van deze tijd ervaren. Aparte 

leerplekken voor leerlingen om zelfstandig te werken en aparte ruimtes voor overleg of 

leerlingbegeleiding (individueel of groepjes) zijn maar zeer beperkt aanwezig. Het gebouw is een 

aandachtspunt voor het bestuur.  

 

 

6 Leerlingenaantal  

 

 
 

Het leerlingaantal groeit langzaam. In de prognose is een gestage groei opgenomen voor de komende 

jaren. Het traject Kleur (verderop in het verslag beschreven) zou een nieuwe aanjager kunnen zijn voor 

verdere groei. De ambitie is een gezonde school met één enkele stroom.   

 

 

7 Onderwijsprestaties 

Gezien de leerling populatie van Het Zonnewiel is het de ambitie om met de onderwijsprestaties boven 

de norm en boven het landelijke gemiddelde te scoren. De uitstroom was in 2017-2018 opnieuw 

ruimschoots boven het gemiddelde niveau en ook de IEP-score was weer terug boven de landelijke 

norm (80). Wel blijft deze score nog achter op het landelijke gemiddelde, dat niet in lijn is met het 

daadwerkelijke hogere uitstroomniveau van onze leerlingen. De oorzaak hiervan wordt momenteel 

geanalyseerd. Uit het 

nationaal cohortonderzoek 

van het NCO blijkt dat onze 

leerlingen hun 

vervolgopleiding nagenoeg 

allemaal succesvol afronden 

in lijn met het schooladvies. 
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8 Prestatiebox gelden 

De middelen vanuit de prestatiebox zijn als volgt besteed aan de vier actielijnen uit het bestuursakkoord: 

 

 Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs (1) 

In 2018 is opnieuw extra geïnvesteerd in het ontwikkelen van een passend aanbod voor leerlingen die 

extra uitdaging aankunnen en HB-onderwijs. Hiervoor is o.a. deskundigheid van buitenaf in school 

gehaald en één van de leerkrachten is zich hier verder in gaan scholen. Zij neemt ook deel aan het 

netwerk (hoog)begaafdheidspecialisten van de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen.   

 

 Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering en professionele scholen (2 en 3) 

In schooljaar 2018-2019 is er gestart met het traject Kleur. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed 

aan groei, zowel financieel gezond worden als ook een stabiele leerlingengroei. Nu deze groei in grote 

mate gerealiseerd is, is het van belang om aandacht te besteden aan het bestendigen hiervan en een 

duurzame stabiele groei te realiseren. De ongelooflijke potentie van de school is duidelijk zichtbaar in 

het rijke onderwijs dat gegeven wordt. Het lukt echter nog onvoldoende om het individuele talent zo met 

elkaar te verbinden dat de teamprestatie meer is dan de som der delen. Dat moet en kan beter, want 

dat is goed voor de school en het schoolklimaat. 

Daarnaast verandert de buitenwereld in hoog tempo en ons vrijeschool-onderwijs beweegt op haar 

manier daar in mee. Het traject Kleur wil hierin een versneller zijn; geen programma er bovenop, maar 

een beweging, iedere dag een beetje beter. Vanuit een gezamenlijke mindset groeien we samen naar 

kleurrijk gedrag; bedoeld voor de kinderen en gedragen door de gehele schoolomgeving.  

Een goed voorbeeld van professionalisering binnen de school is dat de teamoverleggen sinds 2018 

meer gezamenlijk worden gedragen. Er zijn een viertal soorten vergaderingen aangewezen die ook elk 

andere eigenaren c.q. voorzitters hebben. Hierdoor is gedeeld leiderschap in de vergadercultuur 

ontstaan. Via het traject Kleur wordt tevens een aantal belangrijke beleidsspeerpunten gerealiseerd.  

 

 Doorgaande ontwikkellijnen (4) 

Engels: voor de verankering van het leerlijn Engels is ook in 2018 extra geld ingezet, met name op 

scholing van de leerkrachten en de extra inzet vakleerkracht voor de Engelse lessen. 

Rots & Water: om een doorlopende ontwikkellijn voor Sociaal emotionele ontwikkeling te realiseren is 

ervoor gekozen om het programma Rots & Water als pilot in schooljaar 2018-2019 in te zetten. Deze 

trainingen worden door een leerkracht gegeven, die is opgeleid tot Rots & Water -trainer. Ook 

studiedagen zijn aan Rots & Water besteed.  

Begrijpend Lezen: voor het vak begrijpend lezen is een nieuwe methode aangeschaft: Grip. De 

afgelopen jaren is gezocht naar een methode, passend bij de vrijeschool en passend bij de manier van 

lesgeven. Met de aanschaf van Grip is een nieuwe doorgaande ontwikkellijn op het gebied van 

Begrijpend lezen neergezet in de klassen 4 t/m 6.  

 

 

9 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken 

Eind schooljaar 2018-2019 loopt het huidige schoolplan af. In 2018 is gestart met de voorbereidingen 

van het nieuwe Schoolplan. Het traject Kleur, dat hierboven beschreven staat, levert de basis voor het 

nieuwe schoolplan. In het nieuwe schoolplan wordt kleur bekend waar de school voor staat en waar zij 

voor gaat en worden de onderwijskundige beleidskeuzes voor de komende jaren in vastgelegd.  

De totstandkoming van het Schoolplan gaat in nauw overleg met het personeel en de MR. 
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10 Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg  

In 2018 vond het eerste deel van het regulier vierjaarlijkse inspectieonderzoek plaats op Het Zonnewiel. 

Het startgesprek met het bestuur vond plaats op 6 december 2018. Het verificatieonderzoek op het 

school vond plaats op 22 januari 2019. Naar aanleiding van het schoolbezoek is als volgt beoordeeld 

op de volgende standaarden: 

OP1 Aanbod    - goed 

OP2 Zicht op ontwikkeling  - voldoende 

OP3 Didactisch handelen  - goed  

 

Eind maart 2019 vindt er terugkoppeling plaats over het bestuursgesprek op de standaarden: KA1 

Kwaliteitszorg, KA2 Kwaliteitscultuur en KA3 Verantwoording en dialoog.  

 

 

11 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen (waaronder SWV) 

Het Zonnewiel werkt samen in het Samenwerkingsverband ZOUT (Zuidoost Utrecht). Een van de 

bestuursleden neemt deel aan de bestuursvergaderingen van ZOUT. Directie en Intern Begeleiding 

bezoeken studiedagen en overleg. Bij specifieke ondersteuningsvragen wordt expertise van ZOUT 

geconsulteerd.  

 

Directie neemt deel aan de bijeenkomsten van het CDB (college van basisscholen De Bilt) en het SLM 

(Schoolleiders overleg Midden Nederland) van de vrijescholen. Het CDB overleg is met name zinvol 

voor relatie en contact over onderwerpen die spelen binnen de Gemeente De Bilt. Het SLM-overleg is 

bedoeld voor samenwerking tussen vrijescholen over specifieke vrijeschoolse beleidsthema’s en 

gezamenlijke studiedag: Michaëlconferentie. De Schoolleiders van Midden Nederland komen 

maandelijks bijeen.   

 

Voor het opleiden van nieuwe vrijeschoolleerkrachten werkt Het Zonnewiel samen met de vrijeschool 

pabo te Leiden. Sinds 2018 is Het Zonnewiel ook partnerschool van de Marnixpabo te Utrecht. Dit houdt 

in dat stagiaires van de reguliere pabo nu ook hun stage kunnen doen op Het Zonnewiel. Een van de 

leerkrachten wordt opgeleid als Intern Coördinator Opleiden binnen de school.  

 

 

12 Bestuurlijke vernieuwing 

Het onderwijs en het onderwijsbestel wijzigt in een hoog tempo. Regeldruk wordt groter. Financiële 

verantwoordelijkheid wordt meer en meer verlegd naar scholen. Scholen moeten zich met meer 

stakeholders omringen om al haar taken goed uit te voeren. De maatschappelijke veranderingen krijgen 

een grotere vaart. Vanuit voorgaande bewegingen wordt er in toenemende mate een professioneel 

bestuur verwacht op scholen. Professionaliteit in de zin van bedrijfsvoering, wet- en regelgeving, 

schoolbeleid et cetera. Het Zonnewiel ervaart al jaren dat de bestuursvorm als eenpitter met een vrijwillig 

bestuur kwetsbaar is. Dit manifesteert zich vooral, maar niet uitsluitend, op de onderdelen kennis en 

continuïteit.   

Het is voor een eenpitter lastig om continuïteit, professionaliteit en efficiency te waarborgen. Een 

bestuurssecretariaat, een professionele P&O-er, et cetera zijn eenvoudigweg niet te financieren. 

Fluctuaties in leerlingenaantallen en dus financieringsmogelijkheden worden niet evenredig “gevoeld” 

waardoor het voor eenpitters lastig is om op langere termijn beleid en strategie te maken.   

Bestuur en schoolleiding zien het hierdoor als noodzakelijk om professionele bestuurders aan de school 

te verbinden en is daarvoor een traject van bestuurlijke vernieuwing gestart waarin wordt gezocht naar 

een steviger bestuursvorm. 
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Visie, wensen en uitgangspunten   

Een nadrukkelijke eis is dat Het Zonnewiel binnen een nieuwe bestuursvorm volledig de eigenheid van 

de school en het vrijeschoolonderwijs kan bewaren. In de oriëntatie op andere bestuursvormen heeft 

het bestuur van Het Zonnewiel de volgende uitgangspunten en wensen geformuleerd:  

 Missie: Een overkoepelend bestuur moet een doel nastreven waarbij een zo divers mogelijk 

onderwijsaanbod mogelijk gemaakt wordt, dan wel dat het volledig gestoeld is op het 

vrijeschoolonderwijs.   

 Inhoudelijk/eigenheid: elke school binnen een stichting zorgt voor haar eigen schoolplan, 

beleidsplan en kwaliteitsbewaking binnen de levensbeschouwelijke en pedagogische visie.   

 Bestuurlijk/financieel: alle scholen binnen een stichting zijn aangesloten bij hetzelfde 

administratiekantoor. Elke school beheert via een ‘eigen rekening’ de financiën op basis van de 

leerlingenaantallen en zorgt daarbinnen voor haar eigen begroting en inkoop. Secundaire stromen 

zoals de ouderbijdrage worden door de school zelf beheerd. Via een percentuele financiële afdracht 

door elke school, ontstaat een bovenschoolse buffer van waaruit tegenvallers kunnen worden 

opgevangen.  

 Professionaliteit: een professioneel en betaald bestuur met een betrokken Raad van Toezicht. Op 

deze manier worden de schoolleiders goed en professioneel gefaciliteerd op het gebied van 

financiën, personeel en kwaliteit.   

 Gezamenlijke backoffice op gedeelde gebieden zoals financiën en personeel.   

  

Drie bestuurlijke vernieuwingsrichtingen worden serieus onderzocht:  

 

1. Gemeentelijke samenwerking: aansluiten bij een bestaand bestuur in Gemeente De Bilt. 

2. Samenwerking met vrijescholen: aansluiten bij een bestaand landelijk vrijeschool bestuur. 

3. Aansluiten bij de coöperatie van Zeist (in oprichting) 

 

In eerste instantie wordt een eigen keuzeproces doorlopen. De wens bestaat echter wel om – indien 

mogelijk – met zoveel mogelijk vrijescholen in de regio te gaan samenwerken. Het is de ambitie om in 

2019 een keuze te maken ten aanzien van de best passende bestuursvorm. 

 

 

13 Inrichting van de dialoog met de intern en externe actoren 

Het afgelopen jaar heeft de MR bestaan uit: vanuit de ouders Colin van der Bel, Floor Lauret en Hans 

Warmenhoven en vanuit het docententeam Marijke Oerlemans en Hanneke van Griethuysen. 

Halverwege het jaar heeft Floor Lauret de MR verlaten en is Nada Chourbaji tot de MR toegetreden. 

De MR heeft geen verkiezingen gehouden omdat er ondanks herhaalde oproepen onvoldoende animo 

was om toe te treden tot de MR. De MR vergadert gemiddeld om de zes weken, daarnaast heeft de 

MR minstens twee keer per jaar met het bestuur overleg en is er op regelmatige basis overleg met de 

directie. De MR heeft zich het afgelopen jaar naast de reguliere stukken waarover de MR advies- of 

instemmingsrecht heeft, met name aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:  

 

 de vrijeschoolse vakken, hoe kan er worden gezorgd dat er weer meer ruimte komt voor deze 

vakken; 

 het Kleur proces waarin samen met het team werd gesproken over de identiteit en de 

kernwaarden van de school, dit als basis voor de het meerjarigschoolplan dat dit jaar wordt 

geschreven;  

 bestuurlijke vernieuwing, het proces waarbij het bestuur kijkt op welke wijze de bestuurlijke basis 

kan worden versterkt zodanig dat de kwetsbaarheid van de school als eenpitter wordt verkleind;  

 in samenwerking met bestuur en directie een verdere structurering van het werkproces zodat er 

meer lijn komt in welke stukken wanneer worden besproken.  
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Een belangrijke taak van de MR is het identificeren wat er speelt binnen de school. Daartoe heeft de 

MR het afgelopen jaar één keer een overleg gehouden met de klassenouders om met hen te 

identificeren welke vragen er leven binnen de oudergroep. 

 

Op het gebied van communicatie is het streven om  twee maal per jaar een algemene ouderavond en 

drietal klassenouderavonden. In schooljaar 2017-2018 is in januari 2018 één algemene Ouderavond 

geweest, waarop de nieuwe directeur Annika Braak zich heeft voorgesteld en het kunstzinnig onderwijs 

op Het Zonnewiel is gepresenteerd. De eerste algemene ouderavond in schooljaar 2018-2019 moet nog 

plaatsvinden en zal over het bestuurlijk vernieuwingsproces gaan. Doordat er een interim schoolleider 

was, is nog niet eerder een algemene ouderavond gepland geweest.  Daarnaast zijn tweemaal per jaar 

oudergesprekken.  

 

Jaarlijks ontvangen ouders een digitale versie van de schoolgids. Met daarin het algemene beleid, 

informatie over de schoolregels en gebruiken van de school. Wekelijks ontvangen ouders een 

schoolbericht met daarin actuele informatie en de schoolagenda. Via het digitale schoolplein (intranet), 

dat in 2017 is gestart, kunnen ouders zich verder laten informeren over school en schoolactiviteiten. 

Daarnaast ontvangen ouders 4x per jaar de schoolkrant Hovenier, dat onderdeel is van het landelijke 

vrijeschoolblad Seizoener.  

 

Ook waren er opnieuw een aantal werkgroepen op school actief. Werkgroep ‘Kleur’, waarin 

vertegenwoordigd: bestuur, directie, schoolteam, MR en ouders, hield zich bezig met de ambitie om de 

school verder Kleur te laten geven. De PR-groep bestaande uit 2 ouders en een lid van de directie 

zorgde voor de promotie van de school extern, het bijhouden van de website en intern voor een deel 

van de nieuwsbrief en de schoolkrant (Seizoener). Ook bij de organisatie van markten en 

klassenactiviteiten en schoolbrede activiteiten zijn tijdelijke werkgroepen en vele ouders betrokken.  

 

 

14 Klachtenbeleid 

Er is een klachtenprotocol met een vertrouwenspersoon. In 2018 is de vertrouwenspersoon bij 

gesprekken met één ouder betrokken geweest.  

 

 

15 Beheersing van uitkeringen 

Het beleid van Het Zonnewiel is erop gericht dat er bij ontslag wordt gewerkt volgens de voorschriften 

en regels van VF-PF en het UWV. Mocht er sprake zijn van een conflict dan is het streven om met een 

bemiddeling en eventueel een vaststellingsovereenkomst te zorgen dat de werkgever gevrijwaard wordt 

van toekomstige claims. Daarbij wordt de expertise van OBT en de Vereniging Bijzondere Scholen 

ingezet om toekomstige schade uit te sluiten.  

 

 

Financieel jaarverslag  

 

16 Inkoopbeleid 

Het inkoopbeleid geschiedt conform het procedureformulier inkoopbeleid. 
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17 Treasurybeleid 

Het streven is met de liquide middelen een optimaal resultaat te behalen door middel van risicoloos 

beheer. Dit betekent dat de middelen die niet beschikbaar hoeven te zijn voor het betalingsverkeer op 

een spaarrekening of deposito worden gezet met een gunstige rente. Het treasurybeleid is uitvoeriger 

beschreven in het treasurystatuut. De stichting beschikt over klein aantal certificaten van de Triodos 

bank (€ 1.340). Hier wordt niet actief mee belegd, er is dan ook geen looptijd vastgesteld. Het is geen 

doel om in toekomst beleggingen of vormen van leningen uit te breiden. De liquiditeitspositie van Het 

Zonnewiel is de afgelopen jaren verbeterd (van € 69.880 op 31-12-2016 tot € 113.980 op 31-12-2017 

naar € 220.970 op 31-12-2018). 

 

18 Doordecentralisatie groot onderhoud 

De financieringsvorm die hiervoor is gekozen, is het vormen van een voorziening waaraan jaarlijks wordt 

gedoteerd en waarbij de kosten voor groot onderhoud hieraan worden onttrokken. 

 

19 Ouderbijdragen 

De school vraagt ouders op vrijwillige basis een bijdrage te leveren. Deze wordt geïnd door de school. 

In 2018 zijn de geïnde ouderbijdragen (€ 52.880) lager uitgekomen dan in de begroting is opgenomen 

(€ 73.000), maar dit wordt met name veroorzaakt door de toebedeling van ontvangstbedragen (5/12 

deel moet naar aug-dec en 7/12 deel naar jan-juli). In de periode aug-dec 2018 zijn vrij veel 

ouderbijdragen ontvangen waardoor een groot bedrag (€ 16.150) als vooruitontvangen bedragen 

doorgeschoven moet worden naar 2019. In 2019 zal de ouderbijdrage waarschijnlijk weer hoger 

uitvallen. De realisatie was in 2017 (€ 72.080) en in 2016 (€ 67.980). 

 

20 Balans en kengetallen 

Activa 2018 2017 2016 

    
Materiele vaste activa 46.830 52.280 63.190 

Financiële vaste activa 1.340 1.090 1.090 

Vorderingen 47.490 75.250 63.590 

Liquide middelen 220.970 113.980 69.880 

    
Totaal activa 316.630 242.600 197.750 

    
Passiva 2018 2017 2016 

    
Eigen vermogen 77.670 54.260 26.050 

Langlopende schulden 13.520 15.450 17.380 

Voorzieningen 84.390 61.600 63.720 

Kortlopende schulden 141.050 111.290 90.600 

    
Totaal passiva 316.630 242.600 197.750 

 

In het jaarverslag van 2016 is beschreven dat de liquiditeit de laatste jaren een belangrijk punt is 

geweest bij Stichting Het Zonnewiel. Stichting Het Zonnewiel had op 31 december 2018 de beschikking 

over € 220.970 aan liquide middelen. Begin 2016 is in samenwerking met ObT een liquiditeitsprognose 

opgesteld om continu de ontwikkeling van de liquide middelen te monitoren, en om niet voor vervelende 

verassingen komen te staan. Er mag geconcludeerd worden dat dit de laatste jaren goed is gegaan. 

Het is belangrijk om dit de komende jaren te continueren om de financiële situatie nog verder te 

stabiliseren. 
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21 Investeringen 

Investeringsoverzicht Realisatie Begroting  Verschil 
Realisatie-
begroting 

Realisatie   Verschil  

2018 2018 2017 2018-2017 

 € € € € € 

Gebouwen/gebouwdelen 0 5.000 5.000 0 0 

Schoolmeubilair 1.550 4.500 2.950 1.820 -270 

Inventaris en apparatuur 2.010 500 -1.510 0 2.010 

ICT 1.770 4.000 2.230 720 1.050 

Leer- en hulpmiddelen 3.190 5.500 2.310 2.140 1.050 

 Totaal investeringen 8.520 19.500 10.980 4.680 3.840 
 

In 2018 is minder geïnvesteerd dan begroot (€ 10.980 minder). Dit komt doordat er niet geïnvesteerd is 

in gebouwen/gebouwdelen, terwijl hier wel een bedrag van € 5.000 was begroot. Dit bedrag is opnieuw 

opgenomen in de begroting 2019 en hiervoor zal een bestedingsplan worden uitgewerkt. De 

noodzakelijke leerlingsetjes en kleuterbanken zijn aangeschaft. De kosten hiervoor bleken echter 

minder hoog te zijn dan verwacht, waardoor niet het gehele bedrag aan schoolmeubilair geïnvesteerd 

is. Bij de categorie Leer- en hulpmiddelen is ongeveer de helft van hetgeen begroot was geïnvesteerd. 

De hogere noodzakelijke investeringskosten op inventaris en apparatuur zijn gecompenseerd door de 

lagere uitgaven op ICT.  

 

22 Analyse resultaat en vergelijking met de begroting 

 

  Realisatie Begroting Realisatie 

  2018 2018 2017 

  € € € 

Baten    

Rijksbijdragen OCW 1.094.370 1.031.940 1.044.710 

Overige baten 72.750 94.500 96.410 

Totaal  Baten 1.167.120 1.126.440 1.141.120 
    

Lasten    

Personeelslasten 970.920 925.680 925.670 

Afschrijvingen 13.960 15.260 15.590 

Huisvestingslasten 79.100 83.510 74.670 

Overige lasten 79.390 86.250 96.420 

Totaal  Lasten 1.143.370 1.110.700 1.112.350 
    

Saldo baten en lasten 23.750 15.740 28.770 
    

Financiële baten en lasten    

Financiële baten 280 0 30 

Financiële lasten 620 -500 590 

Saldo fin. baten en lasten -340 500 -560 
    

Exploitatieresultaat 23.410 16.240 28.210 
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Het resultaat van Stichting Het Zonnewiel in 2018 is uitgekomen € 23.410, tegenover een begroot 

resultaat van € 16.240. De baten zijn boven de begroting uitgekomen (€ 40.680), met name door hogere 

rijksbijdragen in verband met de nabetaling van DUO over schooljaar 17/18 en toekenning gelden voor 

de werkdrukverlaging (€ 62.430). De overige baten zijn een stuk lager dan begroot (€ 21.750). Dit komt 

door het doorschuiven van de ontvangen ouderbijdragen in de periode aug-dec 2018 via vooruit 

ontvangen bedragen naar 2019 (€ 16.150). De personeelslasten zijn € 45.240 boven de begroting 

uitgekomen, veroorzaakt door de algemene salarisstijging het afgelopen jaar, een hogere inzet aantal 

fte dan begroot (0,32 fte) en hogere vervangingskosten dan aan uitkeringen is ontvangen. Extra fte inzet 

is ook deels gefinancierd uit bijzondere bekostiging die apart is aangevraagd (en niet begroot) voor de 

opvang van asielzoekerskinderen op school. Verder is het resultaat in 2018 positief beïnvloed doordat 

er minder is uitgegeven aan de huisvestingslasten en de overige lasten dan begroot (€ 11.270). Het 

positieve resultaat van 2018 zal bijdragen aan de verbetering van de financiële positie van Het 

Zonnewiel. Dit is verderop in het jaarverslag te zien in de kengetallen. 

 

 

23 Continuiteïtsparagraaf 

Verwachte ontwikkeling leerlingenaantallen en formatie 

 

Kengetallen   2018 2019 2020 2021 2022 

Aantal leerlingen 202 207 210 215 219 

        
Bestuur / Management 1,06 1 1 1 1 

Personeel primair proces 11,12 11,1 10,77 10,77 10,77 

Ondersteunend Personeel 2,39 1,03 1 1 1 

Totaal   14,57 13,13 12,77 12,77 12,77 

        
Toelichting: De verwachting is dat ondanks een lichte daling van het aantal basisschoolleerlingen in 

de gemeente, het leerlingaantal van Het Zonnewiel licht toeneemt. Door de toekenning van de 

werkdrukverlagingsgelden zal de formatie waarschijnlijk gaan toenemen. Hiermee is in bovenstaand 

overzicht nog geen rekening gehouden. De rijksbijdragen zullen dus meer gaan toenemen dan de 

personeelslasten. Hierdoor zijn in de meerjarenbegroting positieve exploitatieresultaten zichtbaar. 
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Verwachte ontwikkelingen balans per 31 december 

 

Balans per 31-12 Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting 

Activa 2018 2019 2020 2021 2022 

Vaste activa           

- Financiële vaste activa 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 

- Materiële vaste activa 46.830 51.810 72.140 77.610 77.200 

Totaal vaste activa 48.170 53.150 73.480 78.950 78.540 

            

Vlottende activa           

- Vorderingen 47.490 48.850 49.510 50.060 50.690 

- Liquide middelen 220.970 242.230 236.850 236.700 248.910 

Totaal vlottende activa 268.460 291.080 286.360 286.760 299.600 

            

Totaal activa 316.630 344.230 359.840 365.710 378.140 

 

Passiva           

Eigen vermogen           

- Algemene reserve 77.670 97.720 122.960 143.320 164.430 

Totaal eigen vermogen 77.670 97.720 122.960 143.320 164.430 

            

Voorzieningen           

- Personeelsvoorziening 8.020 7.220 7.030 7.030 7.030 

- Onderhoudsvoorziening 76.370 96.260 89.940 77.380 69.000 

Totaal voorzieningen 84.390 103.480 96.970 84.410 76.030 

            

Langlopende schulden           

Overige langlopende schulden 13.520 11.590 9.660 7.730 5.800 

Totaal langlopende schulden 13.520 11.590 9.660 7.730 5.800 

            

Kortlopende schulden           

- Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

39.340 35.420 34.470 34.470 34.470 

- Crediteuren 32.480 38.110 38.130 38.130 39.760 

- Vooruit ontvangen gelden 17.790 7.500 7.500 7.500 7.500 

- Schulden ter zake pensioenen 10.380 9.350 9.090 9.090 9.090 

- Overige kortlopende schulden 5.180 5.180 5.180 5.180 5.180 

- Overlopende passiva 35.880 35.880 35.880 35.880 35.880 

Totaal kortlopende schulden 141.050 131.440 130.250 130.250 131.880 

            

Totaal passiva 316.630 344.230 359.840 365.710 378.140 

 

Toelichting: De verwachting is dat de komende jaren de activa toe zullen nemen. De vaste activa zullen 

de komende jaren stijgen op grond van de begrote investeringen. De vorderingen blijven praktisch gelijk. 

De liquiditeitspositie stabiliseert zich de komende jaren. De verwachte exploitatieresultaten zullen aan 

de passiva zijde van de balans zorgen voor een toename van het eigen vermogen. Deze ontwikkelingen 

samen dragen eraan bij dat de financiële positie van de school de komende jaren verder verbetert, wat 
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ook terug te zien zal zijn in de kengetallen. Deze positieve lijn is in 2016 ingezet en is in 2017 en 2018 

gecontinueerd. 

Een aantal kengetallen (waaronder het weerstandsvermogen en de solvabiliteit) zijn de afgelopen jaren 

verbeterd ten opzichte van de situatie in 2014 en 2015. De streefwaarden zijn echter nog niet boven de 

signaleringswaarden van het PO. De komende jaren wordt hier met de huidige meerjarenbegroting 

verder aan gewerkt. 

 

Verwachte ontwikkelingen baten en lasten 

 

  
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting 

Baten 2018 2019 2020 2021 2022 

Rijksbijdragen  1.094.370 1.135.120 1.154.770 1.171.330 1.189.920 

Overige baten 72.750 90.000 90.000 90.000 90.000 

            

Totale baten 1.167.120 1.225.120 1.244.770 1.261.330 1.279.920 

            

Lasten           

Personeelslasten 970.920 1.005.090 1.013.800 1.033.380 1.045.390 

Afschrijvingen 13.960 14.520 20.170 22.030 19.910 

Huisvestingslasten 79.100 89.010 89.010 89.010 92.460 

Overige lasten 79.390 96.950 97.050 97.050 101.550 

            

Totaal lasten 1.143.370 1.205.570 1.220.030 1.241.470 1.259.310 

            

Saldo baten en lasten 23.750 19.550 24.740 19.860 20.610 

Saldo financiële baten en lasten -340 500 500 500 500 

            

Totaal resultaat 23.410 20.050 25.240 20.360 21.110 

 

Toelichting: Vanwege de lichte stijging van het leerlingenaantal zullen de rijksbijdragen vanaf 2019 

stijgen. De personele lasten zullen licht stijgen. In de huidige goedgekeurde meerjarenbegroting is geen 

rekening gehouden met extra personeel dat aangenomen gaat worden de komende jaren. De 

huisvestingslasten en de overige lasten zijn meegenomen op grond van de in de meerjarenbegroting 

opgenomen bedragen. 
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24 Risicomanagement 

 

De belangrijkste risico’s zijn geïnventariseerd in het document ‘Risicomanagement’ en het beleid 

daarvoor is beschreven in het document ‘Financieel Beleid’. Tevens beschikt de school over beleid voor 

een Planning en Control cyclus. De belangrijkste risico’s zijn:   

 

1. Continuïteit huurinkomsten: Deze wordt gewaarborgd door een goede relatie te onderhouden 

met de huurder, door middel van goed onderhoud het gebouw aantrekkelijk te houden, door bij 

het aflopen van het huurcontract tijdig het gesprek aan te gaan over verlenging. 

2. Continuïteit vrijwillige ouderbijdragen: Deze wordt gewaarborgd door voortdurende motivering 

van ouders om bij te dragen. Verder wordt toegewerkt naar een situatie dat geen meerjarige 

personele verplichtingen meer gefinancierd worden vanuit de ouderbijdragen, waardoor bij een 

afname van de ouderbijdragen het gemakkelijker is om ook de uitgaven te verlagen.  

3. De lage waarden van solvabiliteit en het weerstandsvermogen: is ondervangen door de omvang 

van het eigen vermogen in 5 jaar tijd te verhogen tot ruim €150.000. Dit is in 2018 bijna 

gerealiseerd. Beide kengetallen zijn hierdoor nagenoeg uit de gevarenzone. 

 

Aangevuld met:  

4. Omvang bezetting: Een deel van de extra bezetting wordt gefinancierd uit extra financiële 

middelen zoals SWV Zout, Werkdrukgelden, Vrijwillige ouderbijdrage en extra bekostiging 

opvang Asielzoekerskinderen. Deze wordt gewaarborgd door in de formatie aan te geven welk 

deel van het aantal fte tijdelijk wordt gefinancierd uit deze extra gelden.  

5. Lerarentekort: het lerarentekort is een landelijke groeiend probleem. In 2018 is dit op school 

met name gevoeld omdat er nauwelijks invallers bij ziekte en afwezigheid van leerkrachten te 

vinden waren. Door goed contact te houden met de invalpool die we hebben, door stagiaires 

aan ons te binden en reguliere leerkrachten de mogelijkheid te geven kennis te komen maken 

met het vrijeschoolonderwijs, willen we de pool van invallers en potentieel nieuwe collega’s 

vergroten, zodat we de continuïteit op school kunnen blijven waarborgen.  

 

In het document ‘Risicomanagement’ staat nadere informatie hierover, evenals informatie over andere 

voorziene risico’s. Daarbij staat vermeld welke beheersmaatregelen genomen zullen worden als de 

risico’s zich voordoen.  

 

25 Code Goed Bestuur 

Het bestuur van de school is eindverantwoordelijk. Het bestuur vergadert samen met de directie en 

zorgt daarmee voor de bestuurlijke continuïteit. Er is een systeem van kwartaalrapportages vanuit OBT 

die de directie hierbij ondersteunen. Deze rapportages worden in de maand volgend op elk afgerond 

kwartaal besproken. Er is regelmatig overleg met de MR en met de Raad van Toezicht. Stichting Het 

Zonnewiel conformeert zich aan de Code Goed Bestuur van de PO raad. De bedoelde regeling wordt 

integraal gevolgd. 

 

 

26 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

De school is gericht op onderwijs. Daarom is er ook een factor opvoeding en bewustzijn van de 

leefomgeving in de doelstelling van de school opgenomen. De meest praktische uitvoering daarvan is 

het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de school in januari 2016. Er wordt zuinig omgegaan 

met energie. Daarnaast is er een systeem van scheiding van afval dat in 2018 ook binnen de school 

verder is geïntensiveerd. De schoolpleinen zijn groen en goed onderhouden. 
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A2 Verslag 2018 van de Raad van Toezicht Vrije Scholen Midden 

Nederland 

 
Het toezicht op Stichting Vrije School Het Zonnewiel in De Bilt vindt plaats via de Raad van Toezicht 

Vrije Scholen Midden Nederland (RvT VSMN) die op 25 september 2013 is geïnstalleerd als 

gemeenschappelijk toezichtorgaan van de besturen van vijf vrije scholen in Midden Nederland. 

De werkwijze is vastgelegd in de volgende documenten: 

- de statuten van de Stichting 

- Reglement Raad van Toezicht 

- Code goed bestuur 

- Profiel van Toezichthouder 

- Toezichtkader RvT VSMN 

 

Code goed bestuur 

De Code Goed bestuur is voor de RvT een belangrijke leidraad bij de uitvoering van haar 

werkzaamheden. Echter vanuit haar achtergrond (de RvT is het resultaat van een gezamenlijk initiatief 

van vijf Vrije Scholen in Midden Nederland) en de dientengevolge bijzondere bestuursstructuur, wordt 

op enkele punten afgeweken van de code goed bestuur. Deze afwijkingen worden onderstaand nader 

toegelicht. In aanvulling hierop verwijzen wij graag naar het Reglement van de RvT van de Vrije 

Scholen Midden Nederland zoals op 25 september 2013 door de diverse scholen is vastgesteld. 

I. Eigenstandig informatie verzamelen & werkgeversrol (artikel 17c lid 2 van de WPO en artikel 22 

lid 1 Code Goed Bestuur),  

Bij de Vrije School Het Zonnewiel is (vooralsnog) geen sprake van een bezoldigd bestuurder. De 

dagelijkse leiding van de school wordt uitgevoerd door de schoolleider, waarmee de 

werkgeversrol bij het (vrijwilligers)schoolbestuur is belegd. De RvT houdt integraal toezicht op het 

functioneren van het schoolbestuur en dient haar gevraagd en ongevraagd van advies. 

Daarnaast is de RvT belast met het toezicht op de financiële middelen, de integriteit van de 

overige materiele en immateriële eigendommen van de school en bewaakt zij de doelstelling van 

de school. Tot slot is de RvT als toezichthouder bevoegd tot het benoemen, schorsen en/of 

ontslaan van bestuursleden, overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de betreffende 

stichting. 

Teneinde als RvT erop toe te kunnen zien dat de kwaliteit van onderwijs goed is en dat het 

functioneren van het bestuur rechtmatig is wordt door RvT niet alleen afgaan op informatie vanuit 

het bestuur, maar laat zij zich ook door andere gremia informeren (zoals ouders en schoolleider) 

 

II. Onafhankelijkheid (artikel 17c lid 2 WPO en artikel 24 lid 3 Code Goed bestuur)  

Code Goed bestuur geeft aan dat een toezichthouder niet tegelijkertijd lid van een intern 

toezichtsorgaan kan zijn bij een andere organisatie in dezelfde onderwijssector in hetzelfde 

voedingsgebied. Ook artikel 17c tweede lid van de WPO geeft aan dat de interne toezichthouder 

onafhankelijk moet zijn in het uitoefenen van zijn taken. 

Zoals hiervoor gememoreerd is hier sprake van een bijzondere situatie omdat de RvT ontstaan is 

door een gezamenlijk initiatief van 5 Vrije Scholen in de regio Midden Nederland. Het doel van dit 

samenwerkingsverband was de bestuurlijke doeltreffendheid en doelmatigheid van de 

deelnemende scholen te ondersteunen, te stimuleren en tevens om de onderwijskwaliteit, de 

identiteit en de zichtbaarheid van de betreffende scholen in de regio te versterken.  

Belangrijk is om te vermelden dat deze weg naar bestuurlijke samenwerking werd ingeslagen met 

behoud van ieders eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden als bevoegd gezag. Deze 

zelfstandigheid van de deelnemende scholen is expliciet in het reglement van de RvT en in de 

afzonderlijke stichtingsstatuten gewaarborgd. 



Jaarverslag 2018  19 
 

Daarnaast is in het reglement een evaluatie van de RvT overeengekomen, waarbij elk bestuur 

het recht heeft om, zonder instemming van de RvT, uit het samenwerkingsverband te treden.  

Bij deze evaluatie, welke in 2016/2017 heeft plaatsgevonden, heeft geen van de schoolbesturen 

gebruik gemaakt van haar recht om uit het samenwerkingsverband te treden.  

Inmiddels bespeurt de RvT bij de diverse scholen een sterke behoefte aan bestuurlijke 

versteviging en samenwerking, waarbij echter de indertijd samenwerkende partijen niet meer 

perse dezelfde hoeven te zijn. Als gevolg hiervan verwacht de RvT dat binnen afzienbare tijd voor 

elk van de scholen, dan wel samen of ieder afzonderlijk, een eigen bestuursstructuur zal ontstaan 

waarbij ook de rol van de RvT opnieuw zal worden ingericht. In afwachting van deze ontwikkeling 

heeft de huidige RvT gemeend de bestaande situatie te handhaven, waarbij de onafhankelijk van 

elke school statutair gewaarborgd is (zie hiervoor) en haar rol eerder faciliterend dan 

belemmerend zou kunnen zijn. 

 

III. Tweejaarlijks overleg met MR (artikel 17c lid3 van de WPO en artikel 22 lid 2 van de Code Goed 

Bestuur)  

In de huidige situatie is er geen tweejaarlijks overleg tussen de medezeggenschapsraad en de 

RvT. Formeel is dit in strijd met zowel Code Goed Bestuur als artikel 17c lid3 van de WPO. 

Als onderdeel van het eigenstandig inwinnen van informatie is een dergelijk overleg voor de RvT 

wel wenselijk en zal dit in de komende jaren worden geïnitieerd. 

 

Samenstelling 

In 2018 is er een wijziging opgetreden in de samenstelling van de RvT. Frank Jansen heeft na de 

zomer te kennen gegeven dat hij het lidmaatschap van de Raad wil beëindigen. De reden hiervan ligt 

in de persoonlijke sfeer.  

De nieuwe leden benoemd in 2017, Anne Visser en Herald Hofmeijer zijn beiden benoemd voor 

(tenminste) een zittingsperiode waardoor de Raad na het uittreden van Frank Jansen uit vier personen 

bestaat. In de Raad is gemeenschappelijk besproken welke gevolgen de uittreding van Frank Jansen 

dient te hebben. Wij hebben dienaangaande besloten dat we vooralsnog niet streven naar een 

uitbreiding van de bezetting van de Raad. Dit leidt tot wijzigingen in rooster van uittreding en 

zittingsduur. 

 

 Per 31 december 2018 bestond de RvT derhalve uit: 

Naam Functie Benoemd Termijn/tot* 

Fred Beekers Voorzitter Auditcommissie 25-9-2013 Tweede, 31-12-2020 

Leonhard ten 

Siethoff 

Voorzitter Commissie Benoeming 

en Bezoldiging 

13-09-2016 Eerste, 15-06-2020 

Anne Visser Lid Commissie Benoeming en 

Bezoldiging 

13-10-2017 Eerste, 15-06-2021 

Herald Hofmeijer Lid Auditcommissie 13-10-2017 Eerste, 15-09-2021 

*Vanwege de wisselingen werd in 2017 het rooster van aftreden aangepast. 

  

Honorering en vergoedingen 

De Raad van Toezicht hanteert een vacatievergoeding van EUR 125,- per vergadering. Daarnaast 

kunnen reis- en andere kosten worden gedeclareerd. Niet alle leden kiezen ervoor een 

vacatievergoeding te declareren. De gemaakte kosten zijn totalen voor de vijf scholen onder toezicht 

van de Raad. 
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Overzicht gedeclareerde bedragen: 

Soort kosten 2018 2017 2016 

Vacatievergoedingen EUR 500,00 EUR 500,00  EUR 1.350,00 

Reiskosten EUR 0,00 EUR 0,00  EUR 786,79 

Secretariaatskosten 0 0  EUR 0 

    

Totaal EUR 500,00 EUR 500,00 EUR 2.136,79 

 

 

Werkzaamheden 

De Raad van Toezicht heeft in het jaar 2018 zeven keer vergaderd, te weten op 6  februari,  27 maart, 

26 juni,  11 september,  30 oktober, 20 en 26 november.  

De Raad van Toezicht heeft in 2018 met de besturen van de vijf scholen afzonderlijk haar 

functioneren besproken. De Raad geeft aandacht aan de volgende punten welke uit besprekingen 

naar voren kwamen: 

- Betere communicatie met het bestuur; 

- Sneller en slagvaardiger besluiten; 

- Betere borging van formele taken. 

De Raad van Toezicht heeft deze voornemens omgezet in een aantal concrete acties om haar 

functioneren te verbeteren. 

Voor het toezicht op de Stichting Vrije School Het Zonnewiel is de Raad van Toezicht VSMN integraal 

verantwoordelijk, waarbij Leonhard ten Siethoff en Anne Visser als aanspreekpunt binnen de Raad 

van Toezicht zijn aangewezen. Voor de uitvoering van haar taken heeft de Raad van Toezicht overleg 

gevoerd met het bestuur en met de schoolleider. De Raad heeft zich in 2018 uitgebreid laten 

informeren over de overwegingen en verkennende gesprekken omtrent een eventueel aansluiten van 

de school bij een grotere scholengemeenschap teneinde haar kwetsbaarheid als kleine organisatie te 

beperken en haar toekomstige stabiliteit te verbeteren. Daarnaast is de Raad betrokken geweest bij 

de voorbereidingen voor het bezoek van de inspectie in 2019. 

 

De Raad van Toezicht heeft in 2018: 

- het jaarverslag over 2017 gezien en goedgekeurd. Belangrijk onderwerp van gesprek was 

hierbij de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de financiële middelen 

van de school.  

- de relatie tussen RvT en bestuur besproken, alsmede de implementatie van het Toezichtkader 

en eventuele bestuurlijke samenwerking met de andere scholen in Midden Nederland;  

- de begroting 2019 gezien en goedgekeurd. Hierbij is uitgebreid gekeken naar de te 

verwachten inkomsten en de geplande uitgaven in relatie tot de liquiditeiten en solvabiliteit van 

de school.  

 

Zeist, 7 april 2019 

Namens de RvT VSMN 

 

Fred Beekers, voorzitter 

 



Bestuur

Het bestuur van de Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt bestaat per 31 december 2018 uit:
Rijk, R. de  Voorzitter
van Rossum, R.R.W.M.  Secretaris
Sjoukes, L.  Lid
Cornet, N.S.  Lid
Braak, A.A.  Directie
Oomkes, T.E.  Directie

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt bestaat per 31 december 2018 uit:
Beekers, F.J.  Voorzitter
ten Siethoff, L.M.  Lid
Visser, J.M.  Lid
H.A. Hofmeijer  Lid

 
 
 
 
 
 
 
 

A3  Organisatie

Inschrijving Kamer van Koophandel

De Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41177379.
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Kengetallen

Signalerings-

grens PO 2014 2015 2016 2017 2018

Financiële kengetallen

Liquiditeit (current ratio) <  0,75 1,49 1,17 1,47 1,70 1,90

Solvabiliteit 1 <  30% 8% 2% 13% 22% 25%

Solvabiliteit 2 <  30% 51% 40% 45% 48% 51%

Rentabiliteit 3 jaar negatief 2% -1% 2% 2% 2%

Weerstandsvermogen <  5% -3% -5% -4% 0% 3%

Toelichting
Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden
Geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen.
Solvabiliteit 1: eigen vermogen / totaal passiva
Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.
Solvabiliteit 2: (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal passiva
Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.
Rentabiliteit: resultaat / totale baten
Geeft aan welk deel van de totale baten over blijft na aftrek van de lasten.
Weerstandsvermogen: (eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / Rijksbijdragen OCW
Is de verhouding tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de 
Rijksbijdragen.

A4  Kengetallen en grafieken
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Kengetallen

Signalerings-

grens PO 2014 2015 2016 2017 2018

Ratio's

Personele lasten / Rijksbijdrage >=  95% 95% 95% 90% 89% 89%

Personele lasten / Totale baten >=  90% 83% 85% 81% 81% 83%

Eigen vermogen / Totale baten - 1% 0% 3% 5% 7%

Personele lasten / Totale lasten - 85% 84% 83% 83% 85%

Salarislasten per FTE - 59.880€    61.540€    62.470€    62.098€    64.606€    

Personeelslasten per FTE - 63.560€    63.660€    65.500€    64.777€    66.610€    

Toelichting
Personele lasten / Rijksbijdrage
Geeft aan in hoeverre een instelling de gelden van het Rijk aanwendt voor personele lasten.
Personele lasten / Totale baten
Geeft aan in hoeverre een instelling de totale inkomsten aanwendt voor personele lasten.
Eigen vermogen / Totale baten
Deze ratio geeft een indicatie van het risicomanagement bij de instelling.
Personele lasten / Totale lasten
Geeft aan hoeveel de instelling uitgeeft aan personele lasten. Dit is met name trendmatig een 
belangrijk signaal.
Salarislasten per FTE
Geeft aan wat de salarislasten zijn per FTE. 
Personeelslasten per FTE
Geeft aan wat de totale personele lasten per FTE zijn. 

Kengetallen en grafieken vervolg
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Algemene gegevens

Bestuursnummer : 79003
Naam instelling : Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt

Adres : Weltevreden 6
Postcode : 3731 AL
Plaats : De Bilt
Telefoon : 030-2210430
E-mailadres : info@zonnewieldebilt.nl

Website : www.zonnewieldebilt.nl

Contactpersoon : Mevrouw A. Braak
Telefoon : 030-2210430
E-mailadres : info@zonnewieldebilt.nl

BRIN-nummer
07AL : Het Zonnewiel

A5  Instellingsgegevens
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Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt

Jaarrekening 2018
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B  Jaarrekening 2018 

 
B1 Grondslagen 
 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 
met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 
BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder 
Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. Deze 
bepalingen zijn van toepassing op grond van de 
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen  
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar  
waarop deze betrekking hebben. Winsten worden  
slechts opgenomen voor zover deze op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien deze voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Continuïteit 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde  
grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op de veronderstelling van 
continuïteit van de stichting. 
 
Activiteiten 
Stichting Het Zonnewiel voert het gezag over één 
Vrije School in het primair basisonderwijs, 
gevestigd in De Bilt 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers van 2017 zijn waar nodig, 
geherrubriceerd teneinde vergelijking met de 
cijfers van 2018 mogelijk te maken. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en 
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen 
van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat de leiding van de instelling zich over  
verschillende zaken een oordeel vormt en dat de  
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen 
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de  
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningposten. 
 
 

Grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van 
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de 
verwachte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 
eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikname van het 
materieel vast actief. Over terreinen en 
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. De 
gehanteerde activeringsgrens bedraagt € 500. 
 
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: 
 

Categorie Termijn 

Gebouwdelen/verbouwingen 40 jaar 

Gebouwdelen/verbouwingen 10 jaar 

Schoolmeubilair 10 jaar 

Inventaris en apparatuur 5 jaar 

Leer- en hulpmiddelen 5 jaar 

ICT 3 jaar 
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Investeringssubsidies 
Subsidies op investeringen worden in mindering 
gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa 
waarop de subsidies betrekking hebben. 
 
Financiële vaste activa 
De onder de financieel vaste activa opgenomen 
effecten worden gewaardeerd op de beurswaarde 
per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde 
als gerealiseerde waardeveranderingen direct in 
het exploitatieoverzicht worden verantwoord. 
 
Bijzondere waardevermindering van vaste activa 
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of 
er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan 
zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, 
wordt de realiseerbare waarde van het actief 
vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde voor het individuele actief te 
bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald 
van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 
het actief behoort. Van een bijzondere 
waardevermindering is sprake als de boekwaarde 
van een actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van 
de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.  
 
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt 
direct als een last verwerkt in het 
exploitatieoverzicht. Indien wordt vastgesteld dat 
een bijzondere  waardevermindering die in het 
verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is 
afgenomen, dan wordt de toegenomen 
boekwaarde van de desbetreffende activa niet 
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou 
zijn indien geen bijzondere waardevermindering 
voor het actief zou zijn verantwoord. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking  
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens  
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn  
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk  
geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als  
gevolg van oninbaarheid worden in mindering  
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op  
basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de 
waardering rekening gehouden. Eventuele 
rekening-courantschulden bij banken zijn 

opgenomen onder de schulden aan 
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. 
 
Algemene Reserve 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die 
voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten. 
 
De algemene reserve vormt een buffer ter 
waarborging van de continuïteit van de stichting. 
Deze wordt opgebouwd uit de 
resultaatbestemming van overschotten welke 
ontstaan uit het verschil tussen de gerealiseerde 
baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval 
van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de 
algemene reserve gebracht.  
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is 
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 
schatten. 
 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde van de uitgaven die 
naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 
vermeld. 
 
In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste 
activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen 
voor de jaarverslaglegging is het voor 
onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018 en 
2019 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de 
voorziening groot onderhoud te bepalen op basis 
van het voorgenomen groot onderhoud gedurende 
de gehele planperiode van het groot onderhoud op 
het niveau van het onderwijspand gedeeld door 
het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, 
voor zover deze methode reeds in 2017 werd 
toegepast en indien is gewaarborgd dat de 
voorziening groot onderhoud gedurende de 
planperiode niet op enig moment negatief wordt. 
Stichting Het Zonnewiel,Vrijeschool De Bilt maakt 
van deze overgangsregeling gebruik. 
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Voorziening ambtsjubileum 
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de 
Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen 
voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige 
uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden. 
 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit 
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 
gevormd. De voorziening is opgenomen tegen de 
contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband en is afhankelijk van 
de ingeschatte blijfkans en gemiddelde 
salarisstijging. Betaalde bedragen inzake jubileum 
worden ten laste van deze voorziening gebracht. 
Bij het contant maken is een rente van 1% als 
disconteringsvoet gehanteerd. 
 
Onderhoudsvoorziening 
Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van 
groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud 
wordt rechtstreeks ten laste van het 
exploitatieoverzicht gebracht. De 
meerjarenonderhoudsvoorziening is gevormd op 
basis van eigen dotaties en verminderd met 
uitgaven voor groot onderhoud. 
 
Schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 
 

Grondslagen voor de bepaling van het 
exploitatieoverzicht 
 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege 
ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige 
OCW subsidies en overige overheidsbijdragen, 
alsmede de van derden ontvangen overige 
bijdragen. De baten worden toegerekend aan het 
boekjaar waarop deze betrekking hebben.  
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen 
naar rato van de mate waarin de diensten zijn 
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het 
kader van de dienstverlening gemaakte kosten in  
kosten in verhouding tot de geschatte kosten van 
de totaal te verrichten dienstverlening. 
 
Personele lasten 
Onder de personele lasten worden de lasten 
opgenomen van de personeelsleden die in dienst 
zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige 
personele lasten die betrekking hebben op onder 
andere het inhuren van extra personeel, 
scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 

Pensioenen 
De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling 
ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. 
De pensioenverplichtingen uit de regeling worden 
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering’. In deze 
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 
betalen premie als last in het exploitatieoverzicht 
verantwoord. 
 
Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te 
betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder 
en/of werknemers wordt een voorziening 
opgenomen (indien relevant). 
 
Ultimo 2018 en 2017 waren er voor de stichting 
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen 
naast de betaling van de jaarlijkse aan de 
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 
2017 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP 
101,5%. De beleidsdekkingsgraad eind 2018 is 
103,8%. De overheid eist een beleidsdekkingsgraad 
van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de 
beleidsdekkingsgraad niet aan de minimale 
vereisten van de toezichthouder. 
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment 
van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt 
van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald met inachtneming van 
de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop deze betrekking hebben. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen de op de 
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen 
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van 
uitgegeven en ontvangen leningen en overige 
kredietfaciliteiten. 
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Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen en vlottende effecten, met uitzondering 
van deposito’s met een looptijd langer dan drie 
maanden. 
 
Ontvangen en betaalde interest en ontvangen 
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
 
 



B2 Balans per 31 december 2018
(na bestemming van het resultaat over 2018)

1 Activa 31-12-2018 31-12-2017
Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 15.190             17.190             
1.2.2 Inventaris en apparatuur 23.730             27.440             
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 7.910                7.650               

1.2 Materiële vaste activa 46.830             52.280             

1.3 Financiële vaste activa
1.3.6 Effecten 1.340                1.090               

1.3 Financiële vaste activa 1.340                1.090               

Totaal vaste activa 48.170             53.370             

Vlottende activa

1.5 Vorderingen
1.5.2 Ministerie OCW 36.610             55.710             
1.5.7 Overige vorderingen 7.210                18.310             
1.5.8 Overlopende activa 3.670                1.230               

1.5 Vorderingen 47.490             75.250             

1.7 Liquide middelen
1.7.2 Banken 220.970           113.980           

1.7 Liquide middelen 220.970           113.980           

Totaal vlottende activa 268.460           189.230           

Totaal activa 316.630           242.600           

2 Passiva 31-12-2018 31-12-2017
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene Reserve 77.670             54.260             

2.1 Eigen vermogen 77.670             54.260             

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 8.020                5.120               
2.2.3 Overige voorzieningen 76.370             56.480             

2.2 Voorzieningen 84.390             61.600             

2.3 Langlopende schulden
2.3.5 Overige langlopende schulden 13.520             15.450             

2.3 Langlopende schulden 13.520             15.450             

2.4 Kortlopende schulden
2.4.2 Vooruitontvangen gelden 17.790             5.270               
2.4.3 Crediteuren 32.480             16.150             
2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 39.340             39.220             
2.4.8 Schulden terzake pensioenen 10.380             11.740             
2.4.9 Overige kortlopende schulden 5.180                6.160               
2.4.10 Overlopende passiva 35.880             32.750             

2.4 Kortlopende schulden 141.050           111.290           

Totaal passiva 316.630           242.600           
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B3 Exploitatieoverzicht 2018

3 Baten Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.094.370      1.031.940      1.044.710      
3.5 Overige baten 72.750           94.500           96.410           

Totaal baten 1.167.120      1.126.440      1.141.120      

4 Lasten Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

4.1 Personeelslasten 970.920         925.680         925.670         
4.2 Afschrijvingen 13.960           15.260           15.590           
4.3 Huisvestingslasten 79.100           83.510           74.670           
4.4 Overige lasten 79.390           86.250           96.420           

Totaal lasten 1.143.370      1.110.700      1.112.350      

Saldo baten en lasten 23.750           15.740           28.770           

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 280                 -                      30                   
5.5 Financiële lasten 620                 500-                 590                 

Saldo financiële baten en lasten 340-                 500                 560-                 

Totaal resultaat 23.410           16.240           28.210           
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B4  Kasstroomoverzicht over 2018

Kasstroomoverzicht over 2018 Ref. 2018 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 23.750            28.770            

Aanpassingen voor:
    - Afschrijvingen 4.2 13.960            15.590            
    - Mutaties voorzieningen 2.2 22.790            2.120-              

Veranderingen in vlottende middelen:
    - Vorderingen (-/-) 1.5 27.760            11.660-            
    - Kortlopende schulden 2.4 29.760            20.690            

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 118.020          51.270            

    - Ontvangen interest 5.1 280                  30                    
    - Betaalde interest (-/-) 5.5 620                  590                  

340-                  560-                  

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 117.680          50.710            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 1.2 8.520-              4.680-              
Mutaties leningen (-/-) 1.3 250-                  -                       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 8.770-              4.680-              

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden (-/-) 2.3 1.930-              1.930-              

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.930-              1.930-              

Mutatie liquide middelen 106.980          44.100            

Beginstand liquide middelen 1.7 113.980          69.880            
Mutatie liquide middelen 1.7 106.980          44.100            

Eindstand liquide middelen 220.970          113.980          
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2018

1.2 Activa 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.2.3 1.2.3.2 Totaal

1.2 Materiële vaste activa Gebouwen en 

terreinen

Gebouwen Gebouwdelen/

verbouwingen

Inventaris en 

apparatuur

Schoolmeubilair Inventaris en 

apparatuur

ICT Andere vaste 

bedr.middelen

Leer- en 

hulpmiddelen

Aanschafprijs 63.800            29.990            33.810             111.620          91.000                 5.080              15.540            22.580             22.580            198.000          

Cumulatieve afschrijvingen 

en waardeverminderingen

46.610            28.250            18.360             84.180            68.060                 2.860              13.260            14.930             14.930            145.720          

Stand 1 januari 2018 17.190            1.740              15.450             27.440            22.940                 2.220              2.280              7.650               7.650              52.280            

Mutaties 2018
Investeringen -                  -                  -                   5.330              1.550                   2.010              1.770              3.190                3.190              8.520              
Afschrijvingen 1.990              60                   1.930               9.040              6.020                   990                 2.030              2.930                2.930              13.960            

Saldo 1.990-              60-                   1.930-               3.710-              4.470-                   1.020              260-                 260                   260                 5.440-              

Aanschafprijs 63.790            29.990            33.800             116.950          92.550                 7.090              17.310            25.770             25.770            206.510          

Investeringssubsidies -                  -                  -                   -                  -                       -                  -                  -                    -                  -                  

Cumulatieve afschrijvingen 

en waardeverminderingen

48.600            28.310            20.290             93.220            74.080                 3.850              15.290            17.860             17.860            159.680          

Stand 31 december 2018 15.190            1.680              13.510             23.730            18.470                 3.240              2.020              7.910               7.910              46.830            
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1.3 Financiele vaste activa

Stand per Stand per
1-1-2018 31-12-2018

1.3.6 1.090                -                         250                   1.340                

1.090                -                         250                   1.340                

1.5 Vlottende activa 31-12-2018 31-12-2017

1.5 Vorderingen
14.270-              3.940                
52.300              49.060             

1.420-                2.710                

1.5.2 36.610              55.710             

7.210                18.310             

1.5.7 7.210                18.310             

1.880                -                        
1.790                1.230                

1.5.8 3.670                1.230                

Totaal vorderingen 47.490              75.250             

1.7 Liquide middelen 31-12-2018 31-12-2017

1.7 Liquide middelen

1.7.2 220.970           113.980           

220.970           113.980           

2.1 Passiva

Saldo Stand per
1-1-2018 31-12-2018

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 54.260             23.410              -                         77.670             

54.260             23.410              -                         77.670             

2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per
1-1-2018 31-12-2018

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea 5.120            2.910                10                     8.020                

2.2.3 Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening 56.480          28.060             8.170                76.370             

Totaal voorzieningen 61.600          30.970             8.180                -                         84.390             

Banken

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

Mutaties 2018

Totaal liquide middelen

Overlopende activa

Overige vorderingen

Overige vorderingen

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

*Ministerie van OCW betreft correcties op de bekostiging asielzoekers- en of overige vreemdelingenkinderen. Wordt 

in 2019 verrekend.

(Des-) 

investeringen

Ministerie van OCW

Mutaties 2018

De beurswaarde van de effecten bedraagt per 31 december 2018 € 1.340.

Algemene Reserve
Totaal eigen vermogen

Mutaties 2018

Dotaties Onttrekkingen

Resultaat

Vrijval

Geen van de vorderingen per einde 2018 en 2017 heeft of had een looptijd langer dan een jaar.

Te vorderen prestatiebox

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

certificatien Triodos Bank

Ministerie van OCW*
Te vorderen personele bekostiging
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Stand per
31-12-2018

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1
0                        8.020                8.020                

2.2.3 -                        
34.375              41.995              76.370             

Totaal 34.375              50.015              84.390             

2.3 Langlopende schulden

Stand per Stand per
1-1-2018 31-12-2018

2.3.5
15.450             -                         1.930                13.520             

15.450             -                         1.930                13.520             

2.4 Kortlopende schulden 31-12-2018 31-12-2017

2.4.2 17.790              5.270                

2.4.3 32.480              16.150             
33.570              34.810             

2.730                1.880                
3.040                2.530                

2.4.7 39.340              39.220             

8.760                9.810                
1.420                1.670                

200                   260                   

2.4.8 10.380              11.740             

4.720                2.300                
460                   3.860                

2.4.9 5.180                6.160                

8.090                3.640                
27.790              29.110             

0 januari 1900
2.4.10 35.880              32.750             

141.050           111.290           

De kortlopende schulden hebben per einde 2018 en 2017 een looptijd korter dan een jaar.

De voorziening jubilea heeft betrekking op uitbetaling van ambtsjubilea 25 jaar en 40 jaar.

Onderhoudsvoorziening

Overige langlopende schulden

Onderverdeling saldo per

Verstrekte 

leningen

Aflossingen

Rooftop Energy inzake zonnepanelen

Overige voorzieningen

Totaal kortlopende schulden

Voorziening jubilea

De onderhoudsvoorziening heeft betrekking op exterieur en interieur.

Overlopende passiva

31-12-2018

Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva
Te betalen vakantie-uitkering

Afdr. / inh. Participatiefonds

Afdr. / inh. FPU

Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen 

OHW

Crediteuren

Afdr. / inh. ABP

Overige kortlopende schulden

Afdr. / inh. loonheffing

Afdr. / inh. Vervangingsfonds

Netto salarissen

Afdr. / inh. IP/BW

Schulden terzake pensioenen

Mutaties 2018

Personeelsvoorzieningen

Totaal langlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen
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Kopieercontract

Er is sprake van een huurovereenkomst met Sharp inzake kopieermachines. Het contract met Canon is gestopt.
Het contract met Sharp is ingegaan per 1 mei 2017 en heeft een looptijd van tenminste 72 achtereenvolgende
kalendermaanden. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse minimale verplichting bedraag € 3.961 (incl. btw).
Dit is exclusief meerverbruik. De looptijd is dus minimaal tot 1 mei 2023.
De toekomstige verplichting is derhalve € 17.164

Duurzame inzetbaarheid

B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans 

blijkende rechten (actief)

In de CAO PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de BAPO-

regeling vervallen. De CAO-regelingen betreffende de duurzame inzetbaarheid, geven medewerkers recht op een 

basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er sprake van een 

overgangsregeling BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. Uit inventarisatie blijkt dat er geen medewerkers gebruik 

gaan maken van sparen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.
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B7

3 Baten Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 1.052.940        989.800           998.150           
3.1.2 Overige subsidies OCW 1.100-                -                        6.840                
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 42.530             42.140             39.720             

Totaal rijksbijdragen OCW 1.094.370        1.031.940        1.044.710        

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 19.680             20.000             19.680             
3.5.5 Ouderbijdragen 52.880             73.000             72.080             
3.5.6 Overige 190                   1.500                4.250                

Totaal overige baten 72.750             94.500             96.410             

4 Lasten Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 941.700           850.270           887.380           
4.1.2 Overige personele lasten 83.720             75.410             68.670             
4.1.3 Af: uitkeringen 54.500-             -                        30.380-             

Totaal personele lasten 970.920           925.680           925.670           

Uitsplitsing -                        -                        -                        

4.1.1 Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen 681.430           612.230           659.560           
Sociale lasten 168.240           151.920           141.390           
Pensioenpremies 92.030             86.120             86.430             
Totaal 941.700           850.270           887.380           

4.1.2 Overige personele lasten
Reiskosten (woon- werkverkeer) 3.150                3.160                6.960                
Dienstreizen 1.210                600                   510                   
Personeel niet in loondienst 36.580             36.000             32.360             
Vrijwilligersvergoeding 6.760                6.400                4.930                
Onderzoeken/begeleidingsdienst 3.050                3.500                1.360                
Dotatie personele voorzieningen 2.910                1.500                2.900                
Scholing 19.960             19.000             20.540             
Personeels- en arbeidsmarktbeleid 5.550                2.500                2.840                
Arbo-dienstverlening 3.780                2.750                2.000                
Overige 770                   -                        5.730-                
Totaal 83.720             75.410             68.670             

Gemiddeld aantal FTE's 2018 2017
- Directie 1,06 1,14
- Onderwijzend Personeel 11,12 11,12
- Onderwijs Ondersteunend Personeel 2,39 2,03

14,58 14,29

Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het bedrag 

zie bijlage B11.

Toelichting op de exploitatierekening over 2018
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4 Lasten Realisatie Begroting 2018 Realisatie 2017

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Gebouwen 1.990                2.330                2.550                
4.2.3 Inventaris en apparatuur 9.040                9.310                10.480             
4.2.5 Leermiddelen 2.930                3.620                2.560                

Totaal afschrijvingen 13.960             15.260             15.590             

4.3 Huisvestingslasten

4.3.3 Onderhoud 5.080                7.250                6.030                
4.3.4 Energie en water 16.020             17.800             19.220             
4.3.5 Schoonmaakkosten 22.650             22.400             22.100             
4.3.6 Heffingen 2.610                3.000                3.500                
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorzieningen 28.060             28.060             18.060             
4.3.8 Overige huisvestingslasten 4.680                5.000                5.760                

Totaal huisvestingslasten 79.100             83.510             74.670             
-                        -                        -                        

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie en beheerslasten 29.590             24.800             28.250             
4.4.2 Inventaris en apparatuur 7.500                11.000             11.990             
4.4.4 Overige 42.300             50.450             56.180             

Totaal overige lasten 79.390             86.250             96.420             

Uitsplitsing

4.4.1 Administratie en beheerslasten
Administratie- en advieskosten 19.140             13.500             18.500             
Accountantskosten * 4.720                4.000                2.300                
Kantoorbenodigdheden 710                   2.000                470                   
Reis- en verblijfkosten 30                     200                   -                        
Telefoonkosten 370                   800                   1.330                
Portokosten 140                   300                   100                   
Overige beheerslasten 4.480                4.000                5.550                
Totaal 29.590             24.800             28.250             

* Specificatie honorarium accountant
- onderzoek jaarrekening 4.720                4.000                2.300                

4.4.2 Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur 1.020                1.500                1.190                
ICT-verbruikskosten 1.360                3.500                2.710                
ICT-licenties 5.120                6.000                8.090                
Totaal 7.500               11.000             11.990             

4.4.4 Overige
Representatiekosten 1.190                750                   1.590                
Schoolse activiteiten 840                   3.000                2.890                
Muziek/Toneel/Jaarfeest 2.840                2.000                1.870                
Klassenbudget 2.250                2.700                2.620                
Buitenschoolse activiteiten 930                   2.300                320                   
PR/Schoolkrant 7.130                7.500                5.010                
Verzekeringen 2.200                2.200                1.600                
Abonnementen 6.960                5.500                5.260                
Verbruiksmateriaal onderwijs 13.280             13.000             16.340             
Handwerkmateriaal 1.290                1.500                1.100                
Handenarbeid 1.580                2.000                1.460                
IB/RT Materiaal 3.620                3.200                2.630                
Kopieerkosten 1.810-                4.800                13.490             
Totaal 42.300             50.450             56.180             
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5 Financiële baten en lasten Realisatie Begroting 2018 Realisatie 2017

5.1 Financiële baten

Rentebaten 280                   -                        30                     
Totaal financiële baten 280                   -                        30                     

5.5 Financiële lasten

Rente- en bankkosten 620                   500-                   590                   
Totaal financiële lasten 620                   500-                   590                   

De rentebaten zijn de renten van de spaarrekening en rekeningcourant.

De rente- en bankkosten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van het aanhouden van een spaarrekening 

en rekeningcourant.
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2018 bedraagt € 23.410 positief.
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en toe te voegen 
aan de volgende reserves:

Stand Bestemming Overige Stand
1-1-2018 resultaat mutaties 31-12-2018

Algemene Reserve 54.260            23.410            -                       77.670            

54.260            23.410            -                       77.670            
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Er is géén sprake van verbonden partijen.

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden vermeld.

B9 Gebeurtenissen na balansdatum

B10 Overzicht verbonden partijen
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B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WNT-verantwoording 2018 Stichting Het Zonnewiel
Het voor Stichting Het Zonnewiel toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018  € 111.000 (bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse A).
Met een totaal aan complexiteitspunten van 4, nader gespecificeerde als volgt:
- Baten 2
- Leerlingen 1
- Onderwijssoorten 1
Totaal 4

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1 A.A. Braak T.E. Oomkes W. Oosterhuis C. Schieman

Functiegegevens Directeur directeur directeur directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 31-12 01-08 31-12 nvt nvt

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,40 0,60

Dienstbetrekking? Ja Ja Nee  Nee 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €         27.221,46  €      12.781,39     

Beloningen betaalbaar op termijn  €           4.269,00  €        1.470,40     

Subtotaal  €         31.490,46  €      14.251,79     

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €         44.400,00  €      27.750,00     

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag
 €                        -    €                     -    €                     -    €                       -   

Totale bezoldiging  €         31.490,46  €      14.251,79     

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan 0 0 0 0

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt nvt nvt nvt

Gegevens 2017

bedragen x € 1 A.A. Braak T.E. Oomkes W. Oosterhuis C. Schieman

Functiegegevens Directeur nvt directeur directeur

Aanvang6 en einde functievervulling in 2017 01-11 31-12 nvt 01-01- 31-12 01-01- 31-07

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                   0,4000  nvt                0,1000                  0,4500 

Dienstbetrekking?  Ja  Ja  Ja 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €           4.245,56    €        7.195,25  €        17.344,49 

Beloningen betaalbaar op termijn  €               675,54    €        1.046,04  €           2.446,22 

Subtotaal  €           4.921,10    €        8.241,29  €        19.790,71 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €         42.800,00    €      10.700,00  €        48.150,00 

Totale bezoldiging  €           4.921,10    €        8.241,29  €        19.790,71 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.

bedragen x € 1

Functiegegevens

Kalenderjaar 2018 2017

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – 

einde)
 29-10 31-12  nvt 

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 3

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar  €        182,00 

Maxima op basis van de normbedragen per maand  €   75.900,00 

Individueel toepasselijke maximum gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12
 €   75.900,00 

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum 

uurtarief?
 ja, € 90,- 

Bezoldiging in de betreffende periode  €   11.700,00 

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12  €   11.700,00 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag
 nvt 

Totale bezoldiging, exclusief BTW  €   11.700,00 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  nvt 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  nvt 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

C.J. vd Pol

interim-directeur
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

R. de Rijk Voorzitter DB

R.R. van Rossum Secretaris DB

L. Sjoukes lid DB

N.S. Cornet lid DB

W. Ulaen (stop 21-11-2018) lid DB

F.J. Beekers Voorzitter RvT

L.M. ten Siethoff lid RvT

J.M. Visser lid RvT

H.A. Hofmeijer lid Rvt

F. Jansen (stop 1-12-2018) lid RvT

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
niet van toepassing

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging
boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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C   Overige gegevens

C1 Controleverklaring
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Vergadering Raad van Toezicht d.d. ….-…..-………..

Geachte Raad,

Hierbij stel ik u voor de jaarrekening 2018 vast te stellen met een positief saldo van € 23.410

en akkoord te gaan met de verwerking van voornoemd saldo in de reserves conform het 

voorstel resultaatbestemming.

De Bilt,….-…..-………..

Voorzitter College van Bestuur,

Dhr. R. de Rijk

De Raad van Toezicht stelt de jaarrekening 2018 vast met een positief saldo van € 23.410

en gaat akkoord met de verwerking van voornoemd saldo aan de reserves conform het 

voorstel resultaatbestemming.

De Bilt,….-…..-………..

dhr. F.J. Beekers

Voorzitter 

Bestuursbesluit

Besluit Raad van Toezicht

50


