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A1 Bestuursverslag 
 
Doelstelling van de organisatie 
 
De Stichting Vrije School Zwolle is het bevoegd gezag van de Vrije School Michaël en de Ridder 
Jorisschool, scholen voor basisonderwijs op bijzondere grondslag. Binnen deze stichting worden de 
activiteiten van de stichting en de exploitatie van het onderwijs verantwoord. De stichting heeft tot doel: 

 Het stichten en in stand houden van scholen en/of scholengemeenschappen voor kleuter- en 
lager onderwijs. 

 Het geven van onderwijs aan leerlingen van alle gezindten. 
 Eigentijds, kwalitatief vrijeschoolonderwijs vorm te geven waarbij de vrijeschoolpedagogie 

verbonden wordt met de nieuwste inzichten op onderwijsgebied. 
 
Missie 
 
Onze school biedt eigentijds Vrije Schoolonderwijs in de regio Zwolle, aan kinderen van 4 tot 13 jaar. 
Enerzijds is de Vrije Schoolpedagogiek leidend, anderzijds de eisen die deze tijd aan iedere school stelt. 
De inhoud van de lesstof en de wijze van aanbieden is gerelateerd aan de ontwikkelingsfase, en dus 
aan de leeftijd van de kinderen. Naast het aanleren van de intellectuele vaardigheden, die moeten leiden 
tot een helder denken, worden de kinderen meegenomen in een warme en rijke gevoelswereld en 
uitgedaagd om doelgericht in hun handelen te zijn. Kortom, ons onderwijs is naar hoofd, hart en handen. 
Zo wil de school haar bijdrage leveren aan de ontwikkeling van toekomstige wereldburgers, die 
zelfbewust hun levensdoel kunnen vinden en daarbij met respect omgaan met medemens en omgeving.  

 
Visie 
 
De visie van de school is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld waarbij ervan uit wordt gegaan 
dat kinderen al bij geboorte op verschillende gebieden van het mens-zijn gaven en 
ontwikkelingsvermogens met zich meedragen, die erom vragen gewekt te worden.  
 
Onze visie is gebaseerd op de kennis van de gehele mens, zoals die zich in de loop van de tijden heeft 
ontwikkeld. Daarom sluit het onderwijs aan op de verschillende fasen in de cultuurgeschiedenis van de 
mensheid, wat vervolgens terugkomt in de vertelstof van de opeenvolgende klassen. Daarnaast 
oriënteert het onderwijs zich op de verschijnselen van de ons omringende wereld - in plantkunde, 
dierkunde, meetkunde, muziek en zo voorts. De schoolgids bevat een uitvoerige beschrijving van deze 
lesstof die steeds aansluit bij de beleving van de eigen leeftijdsfase van de kinderen.  
 
Op deze wijze kunnen de kinderen zich deel van een geheel gaan voelen, hun positie beter bepalen en 
hun eigen identiteit ontdekken.  
 
 
 
Verantwoording  
Bij het afleggen van verantwoording wordt onderscheid gemaakt tussen verticale en horizontale 
verantwoording. Verticale verantwoording wordt afgelegd aan de overheid en gaat over de 
onderwijskwaliteit en de financiële positie. Deze verantwoording vindt hoofdzakelijk plaats middels het 
jaarverslag. We voldoen aan de normen voor het basistoezicht van de onderwijsinspectie. Deze heeft 
ons  in februari  bezocht en het basisarrangement verleend. 
 
Bij horizontale verantwoording wordt verantwoording afgelegd over het functioneren van de school 
aan ouders, leerlingen, personeel en overige belanghebbenden. Deze verantwoording is in 2016 
gedaan door middel van het jaarverslag. Daarnaast heeft de directeur op regelmatige basis overleg 
met de voorzitter van de MR en woont zij cyclisch vergaderingen bij. De leden van het vrijwillig 
ouderbestuur doen dit tweejaarlijks. Bovendien worden tweejaarlijks bij ouders en medewerkers 
kwaliteitsonderzoeken afgenomen. Op grond van de resultaten worden op de school verbeterpunten 
geformuleerd en verbeteracties opgenomen. 
Het vierjarenschoolplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld; nieuwe ambities worden toegevoegd 
voor het daaropvolgende schooljaar. Deze worden opgenomen in de schoolgids. 
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Ligging van de scholen en herkomst leerlingen 
Vrije School Michaël ligt in de wijk Holtenbroek, de Ridder Jorissschool in de wijk Westenholte, beiden 
in Zwolle. Door de bijzondere grondslag zijn de scholen niet specifiek wijkscholen, maar trekken 
kinderen aan uit heel Zwolle en uit omliggende gemeenten als Kampen, Hattem, Nieuwleusen, Hasselt 
en verder. Vanwege de brede functie van de scholen, achten we goede inbedding in de wijk en 
aansluiting met de aangrenzende wijken belangrijk. Samenwerking met partners in de wijk op het gebied 
van zorg, onderwijs en maatschappelijke initiatieven wordt actief gezocht en verzorgd. 
 
Beleid en kernactiviteiten 
 
Belangrijk uitgangspunt voor het vrijeschool-onderwijsaanbod is dat leerlingen leren vanuit een 
persoonlijke relatie met de leerkracht. De leerkracht verbindt zich met de individuele vraag van ieder 
kind. Dit is mede mogelijk doordat de leerkracht meerdere jaren met zijn of haar klas meegaat. 
Onmisbaar daarbij is een goede dialoog tussen de leerkracht en de ouders en verzorgers. 
 
 
Kleuterschool en lagere school 
In de vrijeschool gaan de kleuters eerst naar de kleuterklas. Dit lijkt in strijd met de gedachte achter de 
basisschool. Bij andere typen basisonderwijs zijn immers de kleuterklassen verdwenen, beginnen 
vierjarigen in groep 1 en sluiten zij de onderbouw af in groep 8. De vrijeschool kiest bewust voor een 
scheiding tussen de kleuterschool en de lagere school. In de kleutertijd ontwikkelt het kind voorwaarden 
voor het leren. De vrijeschool ziet daarbij het spelen in een uitnodigende omgeving als het belangrijkste 
didactische middel. Er wordt geen accent gelegd op de kennisgerichte ontwikkeling. Het gaat om het 
evenwicht tussen het praktische handelen, het emotionele leven en de intellectuele ontwikkeling. 
 
Gebleken is dat voor veel ouders het onderscheid wat gemaakt wordt tussen kleuters en lagere 
schoolleerlingen een motief is om voor de vrijeschool te kiezen. 
 
 
Leerrijpheid 
Leerrijpheid is een belangrijk begrip omdat de pedagogische aanpak van kleuters en schoolkinderen 
essentieel verschilt. Zodra het lichaam voldoende is gevormd, wordt het kind op zes- à zevenjarige 
leeftijd schoolrijp. De kleuterperiode is dan voorbij. De voorwaarden die nodig zijn om gericht te gaan 
leren zijn normaal gesproken, dan aanwezig. De impliciete integrale leerlijn van de kleuterschool maakt 
nu plaats voor een pedagogisch-didactische aanpak per levensjaar. De overgang van de kleuterschool 
naar de eerste klas vindt pas plaats als het kind leerrijp is bevonden. 
 
 
 
Aansluiting op vervolgonderwijs 
In de zesde klas hebben de leerlingen een niveau dat vergelijkbaar is met dat van groep acht van een 
reguliere basisschool. Ook de vrijeschool is immers gebonden aan de kerndoelen die door de overheid 
gesteld worden. De overgang van het Vrije Schoolonderwijs naar het regulier voortgezet onderwijs 
verloopt over het algemeen zonder problemen. Leerlingen hebben tevens de mogelijkheid hun Vrije 
Schoolloopbaan te vervolgen op het Michaelcollege in Zwolle, VO-school voor Vrije Schoolonderwijs. 
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Schoolprestaties  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 VMBO 38% 35% 18% 35% 36% HAVO 35% 39% 30% 27% 24% VWO 27% 26% 52% 38% 40% 
 
 
Kunstzinnig onderwijs  
Als kind op onze school leer je met hoofd,  hart en handen. Bovendien leer je sneller en beter als je 
(letterlijk) in beweging bent. De vrijeschool geeft hier vorm aan door veel beweeglijk onderwijs en een 
grote mate van kunstzinnigheid. Niet alleen als apart kunstvak, maar juist geïntegreerd in de lessen. 
Het gebruik van ritme, gebaren en bewegingen ter ondersteuning van de taal- en rekenvaardigheden 
zijn aan de orde van de dag. Verhalen, muzikaliteit en creativiteit maken het onderwijs beeldend en 
levendig. Zowel bij de ontdek- en instructiefase, als bij het inoefenen en het verwerken. Ook de 
zelfontworpen lessen vragen een hoge mate van kunstzinnigheid van de leerkracht, er wordt weinig met 
kant- en klare methodeboeken gewerkt.  
 
 
Periodeonderwijs 
In het periodeonderwijs worden bepaalde vakken of leerstof geïntroduceerd. Vakken als rekenen, taal, 
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie worden dagelijks aangeboden gedurende een periode van 
drie à vier weken. De leerkracht stemt de leerstof af op zijn klas en brengt het tot leven middels verhalen, 
tekenen, schilderen, poëzie en met ritme en beweging. Zo kunnen kinderen zich op verschillende 
niveaus sterk met het vak verbinden. Het kind verwerkt beschrijvend, tekenend en schilderend de 
periodestof in een periodeschrift, dat na verloop van tijd een zelfgemaakt leerboekje wordt. De rijke 
context maakt de leerstof tot ontwikkelingsstof. De kinderen krijgen de kans de stof te laten bezinken 
en zich deze eigen te maken. De stof is toegankelijker voor de herinnering doordat de inhoud met 
gevoelens van vreugde, verwondering en opmerkzaamheid zijn verbonden. 
 
 
Oefenuren en vaklessen 
Het systematisch oefenen van geleerde vaardigheden gebeurt in de oefenuren. In deze oefenuren wordt 
de zelfwerkzaamheid van de kinderen gestimuleerd. Er wordt gewerkt op individueel niveau. Tevens is 
het oefenuur het moment waarop kinderen leren samenwerken. 
 
Naast het periodeonderwijs komen andere vakken elke week op hetzelfde uur terug. Dit zijn de 
vaklessen: engels, tekenen, schilderen, muziek, handenarbeid, handwerken, gymnastiek en 
vormtekenen. In de kleuterklassen werd wekelijks euritmie gegeven –tot de zomer waarin de euritmiste 
met pensioen ging- , in klas 1 tot en met 6 in projectgroepen. Techniekonderwijs werd in projectvorm 
aangeboden. 
 
 
De leermethode van de Vrije School 
De ontplooiing van elk kind vraagt om een leermethode die aandacht heeft voor elk kind. De persoonlijke 
rol van de leerkracht in de presentatie van de leerstof is belangrijk. De leerkracht laat zien dat kennis 
vraagt om betrokkenheid van denken, voelen en handelen. Hij baseert zich bij het ontwerpen van het 
lesmateriaal op twee aspecten: 

- De ontwikkelingspsychologie, die inzicht geeft in de ontwikkelingsfasen van het kind, de 
geschikte leerstof en de wijze waarop het kind zich met de leerstof verbindt;  

- De kerndoelen die landelijk gelden verbonden met de vrijeschooldoelen. Dit zijn de 
maatschappelijk-culturele eisen die aan de school gesteld worden t.a.v. de verworven kennis 
en de vaardigheden van het kind aan het einde van de basisschool.  

De Vrije School gaat ervan uit dat leerstof een sterk vormend effect heeft op de leerlingen. Het proces 
van het leren zelf is daarbij net zo belangrijk als het verwerven van kennis. 
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Leertraject 
Het kind is van nature geneigd de wereld actief handelend te verkennen. Vanuit activiteit en de daarmee 
verbonden ervaringen ontstaat er langzamerhand inzicht en ontwikkelt het kind handelings-of 
denkstrategieën. Het onderwijs op de basisschool beweegt zich tussen dit concreet handelen en 
denkend/mentaal handelen. Tussen deze beide polen zijn de volgende stappen te onderscheiden: 
1. Waarnemen: er ontstaat een relatie tussen de innerlijke wereld van het kind en de buitenwereld;  
2. Verbinden: in het kind ontstaat de impuls en de moed om zich met de nieuwe leerstof te verbinden; 

het kind gaat te werk vanuit eigen ervaring en vaardigheden;  
3. Verwerken: het kind ontwikkelt vaardigheden om een specifiek vraagstuk aan te pakken en op te 

lossen: model van een oplossing;  
4. Individualiseren: het kind werkt zelfstandig vanuit de eigen specifieke mogelijkheden;  
5. Oefenen: de verworven vaardigheden worden oefenend eigen gemaakt;  
6. Uitbreiden: het kind ontwikkelt nieuwe strategieën: model voor een oplossing;  
7. Scheppend werken: integratie van de nieuwe kennis in de reeds aanwezige voorkennis en deze in 

nieuwe situaties aanwenden.  
 
Hierdoor ontstaat er een ‘octaaf’ waarin het eindpunt van het leertraject weer het uitgangspunt kan zijn 
voor een nieuwe leerstap. Deze didactiek sluit aan bij de moderne opvattingen ten aanzien van adaptief 
onderwijs. Hierbij leren de kinderen zelfstandig omgaan met informatie en leerstof. Dit is noodzakelijk 
om in het vervolgonderwijs zelfstandig te kunnen functioneren. 
 
 
Coöperatief leren voor Vrije Scholen 
Als bewust in deze tijd acterende Vrije school, heeft de school het van oorsprong voornamelijk klassikaal 
ingerichte vrije schoolonderwijs omgevormd en uitgebreid met een nieuwe vorm van didaktiek; het 
coöperatief leren. Dit is een werkvorm vanuit het adaptief onderwijs, waarin het accent ligt op de eigen 
verantwoordelijkheid voor het leerproces en het leren samenwerken. De effectieve leertijd wordt 
hierdoor sterk vergroot. 
 
Naast de door de leerkracht ontworpen periodestof en vaklessen – waarbij het Vrije Schoolleerplan 
leidend is- gebruikt de Vrije School Michaël de volgende methoden: 

 Rekenmethode “WizWijs” 
 “Denkwerk” en “Rekentijgers” worden ingezet als verrijkingsmateriaal Maatwerk wordt ingezet 

als remediërend materiaal 
 Spellingsmethodiek van José Schraven 
 De taalmethode “Staal” als oefenmateriaal 
 De leesmethode “Leeslijn” voor de lagere klassen
 “CITO” begrijpend lezen wordt ingezet als oefenmateriaal 
 “Pennenstreken” wordt gebruikt voor het schrijfonderwijs 
 “Hello World” methode Engels voor klas 5 en 6
 “Leren leren” wordt ingezet ter voorbereiding op het VO

 
 
Bewegend leren 
Leerstof is door het kind eigen gemaakt als het door het totale wezen is opgenomen. Om dat te 
bewerkstelligen wordt er in de Vrije school van oudsher veel beweging ingezet bij het inoefenen van 
lesstof. Recentelijk wetenschappelijk onderzoek wijst op de grote verbetering in concentratie en 
verbeterde opslag van kennis in het lange termijn geheugen bij een gecombineerde inzet van beweging 
en zintuigen. Deze oude en nieuwe kennis gecombineerd levert een doorlopende leerlijn van ‘bewegend 
leren’ op: inzet van gerichte beweging, focus en zintuigen om beter te leren. Hiertoe wordt er tevens 
meerdere malen per week gewerkt met bal-a-vis-x: een leerlijn van oefeningen die de verbindingen 
tussen de twee hersenhelften stimuleert en vergroot. De oefeningen met balletjes en gritzakjes zijn sterk 
ritmisch en appelleren aan de visuele, motorische en auditieve functies. Dit levert een vergrote focus op 
en verbetert de hand-oog coördinatie, motoriek, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.  
Naast de inzet van bal-a-vis-x, heeft de school drie zogenaamde ‘bewegende klassen’ waarbij tafels en 
stoelen zijn vervangen door meubilair wat beweeglijk onderwijs ondersteunt. 
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Passend Onderwijs 
De school heeft een School Ondersteuningsprofiel (SOP) met als uitgangspunt dat ieder kind recht heeft 
op (passend) onderwijs. 
 
Het treedt meer en meer op, dat kinderen niet voldoende aangesproken worden, of juist niet mee kunnen 
komen in het bestaande onderwijs. En wel doordat de kinderen specifiek begaafd zijn, andere 
denkstrategiën hanteren of beperkingen hebben in hun denkvaardigheid, sociaal-emotioneel in de knel 
zitten of moeite hebben met met het adequaat kunnen handelen. Omdat het vrijeschool onderwijs 
uitgaat van onderwijs op alle gebieden van het kind-zijn, is een meer harmonische ontwikkeling te 
verwachten bij kinderen met begaafdheden of beperkingen. Natuurlijk vragen kinderen met 
begaafdheden of beperkingen meer aandacht van de leerkracht en moeten de kinderen meer 
inspanning leveren om aan de gestelde eisen te voldoen. Dat zijn echter accentverschillen, aangezien 
er naast de algemene leerstof voor alle kinderen, voor ieder kind 'aangepast' onderwijs -namelijk 
toegespitst op ieders mogelijkheden- gegeven wordt. De criteria voor aanname zijn: of de reële 
verwachting is dat het kind leerbaar is binnen het aanbod van een basisschool, of het in beginsel sociaal 
kan zijn en of het kind tot daden kan komen. Daarnaast is een belangrijke criterium of de wijze waarop 
het onderwijs wordt aangeboden aansluit bij de manier waarop het kind het beste tot leren komt en of 
ouders kiezen voor de uitgangspunten van de school zoals deze staan vermeld in de schoolgids. Voor 
de school liggen de beperkingen voor aanname in de mate van begaafdheid of beperking van het kind, 
in de samenstelling en grootte van de klas, en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerkracht(-
en). De school is voortdurend in ontwikkeling en professionalisering is mede gericht op het kunnen 
bieden van steeds passender onderwijs.  
 
 

Organisatie 
 
Juridische structuur 
De formele werkgever van Vrije School Michaël is de Stichting Vrije School Zwolle, waarvan het bestuur 
wordt gevormd door een toezichthoudend deel van 4 personen en een uitvoerend deel door 1 persoon 
(de schoolleider). In de WPO wordt (het bestuur van) de stichting aangeduid met de term ‘bevoegd 
gezag’. Als werkgever heeft de stichting met haar werknemers individuele arbeidscontracten afgesloten. 
 
De schoolleiding is lid van de “Algemene Vereniging Schoolleiders” (AVS), andere personeelsleden 
kunnen van diverse vakbonden lid zijn. Ingevolge de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) heeft 
de school een medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel de ouders als het personeel 
vertegenwoordigd zijn.  
 
Er wordt gewerkt met het Raad van Beheermodel “onetier”. 
 
Het “one tier” model dat wordt gehanteerd werkt met een tweedeling tussen dagelijks bestuur en 
algemeen bestuur. Dat gebeurt zodanig dat de directeur van de school lid is van het bestuur in de 
hoedanigheid van PB-lid. Op die titel oefent de directeur de verschillende bestuurlijke taken en 
bevoegdheden uit, waarover zij verantwoording aflegt aan het algemene bestuur, dat optreedt als 
toezichthoudend orgaan. 
 
Het bestuur blijft wel als geheel verantwoordelijk naar buiten. De directeur is dus tegelijk lid van het 
toeziendhoudend bestuur als uitvoerder van het bestuursbeleid. Met dit model draagt de directeur zelf 
bestuurlijke verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd blijft het algemeen bestuur beschikbaar als “vangnet”. 
Vanwege de beperkte schaalgrootte van de school is op deze wijze de continuïteit van de 
bestuurdersfunctie verzekerd. Het “one tier” model wordt integraal gehanteerd en er wordt nergens van 
afgeweken. 
 
De directeur stelt met de secretaris van bestuur bij aanvang van het schooljaar een bestuurskalender 
op, waardoor alle verplichte en relevante beleidsstukken cyclisch terugkomen en zijn geborgd. De 
directeur houdt het toeziendhoudend deel van het bestuur driewekelijks op de hoogte van 
ontwikkelingen, schrijft de beleidsstukken en legt deze ter aanvulling en goedkeuring voor. Tweemaal 
per jaar wordt er middels een Algemene Ouderavond voor alle ouders inzicht gegeven in de ontwikkeling 
van de school; de ambities en verbeterpunten uit het Schoolplan worden besproken. Er zijn 
beleidsvergaderingen in aanwezigheid van het voltallige team en de directeur. In de 
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beleidsvergaderingen (1x per maand) worden besluiten genomen volgens het consensus-principe 
waardoor er breed draagvlak is voor genomen besluiten en de uitvoering daarvan. De pedagogisch- 
didactische onderwerpen worden wekelijks in de pedagogische vergadering besproken. 
 
 
Interne organisatie 
 
Bestuur 
In 2017 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

 Dhr. G. Kruit, voorzitter  

 Mevr. K. Koopman, secretaris 

 Mevr. S. Wilke, penningmeester 

 Dhr. A. Huese, onderwijskundig beleid 

 Mevr. D. Wessels, uitvoerend bestuurder; schoolleider 
 

. 
 
De schoolleider (directeur) is belast met de dagelijkse leiding. Deze stuurt de medewerkers aan. De 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de schoolleider zijn vastgelegd in een 
managementstatuut, dat laatstelijk, na wijziging, is vastgesteld op 17 oktober 2012. In 2012 is de 
overstap gemaakt naar het hierboven beschreven one-tier model. 
 
Personele bezetting  
Zag er op 31 december 2017 als volgt uit: 
 
Directeur (integraal schoolleider) 1,0000 fte 
Leerkrachten primair onderwijs  15,6000 fte (voor 14 klassen) 
Vakleerkracht gymnastiek 0,3376 fte 
Intern begeleider 1,8000 fte 
Facilitair medewerker 0,5000 fte 
Administratief medewerker 0,6000 fte 
Klassenassistenten 1,2000 fte 
Euritmiste 0,0000 fte 
Beleidsmederker 0,8000 fte 
 
Totaal 21,8376 fte 
 
 
 
In het schooljaar 2017/2018 is gestart met kleine instapklassen. Hierdoor is de personeelsuitbreiding 
relatief hoger dan de stijging leerlingenaantal, dit wordt in de loop van schooljaar gelijk getrokken omdat 
er nog steeds sprake is van een stijging van het leerlingenaantal. 
 

 
Ontwikkelingen in 2017  
De school is na een aantal jaren van herstel en opbouw een stabiele lerende organisatie geworden. 
Dit werd in 2017 bevestigd door een opvallend goed inspectierapport; de inhaalslag is daarmee 
objectief bevestigd. De school heeft een professioneel ontwikkelend karakter met een enthousiast 
sterk en saamhorig team. Het bestuur van de school ziet actief toe op voortdurende 
kwaliteitsverbetering door in goede harmonie samen te werken met de directie. Alle betrokken 
geledingen werken met hart voor de school aan een duurzame toekomst waarin aan veel kinderen 
goed vrijeschoolonderwijs wordt geboden. Het kwalitatief goede en onderscheidende onderwijs wordt 
herkend en resulteerde in grote groei en de start van een tweede locatie. De beheersbaarheid van de 
leerlingengroei had volop de aandacht en direct daaraan gekoppeld het vinden van goede 
vrijeschoolleerkrachten.  
In het jaar 2017 is verder gebouwd aan kwaliteitsborging en professionalisering. Er is sterk ingezet op  
een schoolcultuur waarbij uitwisseling en intervisie een belangrijk onderdeel vormen van de lerende 
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organisatie. Het didactisch handelen stond daarbij centraal. Er is gestart met het werken met het 
bekwaamheidskompas. 
Het leiderschap van de school richtte zich op het begeleiden van genoemde processen. 

 
 
Organisatie 
Mevrouw Wilke heeft in 2017 het  penningmeesterschap van de heer Pos overgenomen. 
 
De school kende ook gedurende 2017 een grote groei; het leerlingaantal bleef dusdanig stijgen dat de 
keuze voor een tweede locatie gerechtvaardigd bleek. Na het onderzoeken van diverse opties is 
gekozen voor de inwoning’ bij een krimpschool van Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) in de wijk 
Westenholte, grenzend aan de groeiwijk Stadshagen waar veel van onze leerlingpopulatie vandaan 
komt. Vanaf augustus 2017 zijn er drie klassen gestart op de tweede locatie.  
 
De groei van de school vroeg om herbezinning op de organisatiestructuur. Er is gedurende het jaar een 
structuurplan ontwikkeld waarbij de school is georganiseerd volgens de sociocratische kringstructuur. 
In 2018 wordt er door scholing van alle medewerkers verdere invulling gegeven aan de nieuwe structuur. 
 
Door zowel schoolleiding als medewerkers is met consensus gekozen voor één gezamenlijk gedragen 
beleid voor beide scholen, met uitwisseling van leerkrachten. Dit houdt in dat er gezamenlijk vergaderd 
wordt, gezamenlijk scholing gevolgd wordt en directeur en leerkrachten op beide locaties actief zijn.  
 
Ouderparticipatie is in 2017 actief op de agenda gezet. Tussen schoolleiding en MR was dit een 
belangrijk agendapunt. De MR kreeg twee nieuwe leden, waarbij gelet is op afvaardiging van beide 
scholen. Er werd scholing gevolgd door de MR. De lerarenstem is in de school uitdrukkelijk 
vertegenwoordigd; het instemmings- en adviesrecht op beleidsstukken geldt niet alleen voor de 
personeelsgeleding van de MR maar voor het voltallige lerarenteam. Er is sprake van een breed 
gedragen beleid door het beleid met consent vast te stellen. Dit maakt de deelname van personeel in 
MR soms overbodig; er is sprake van dubbel werk. Hierin is de school nog zoekend. Dit gebeurt in goed 
overleg met de oudergeleding van de MR. Er was in 2017 sprake van een constructieve samenwerking. 
 
 
 
Personeel en zorg 
 
Algemeen  
Deskundigheid, betrokkenheid en vitaliteit van de leerkrachten waren opnieuw de thema`s van 
afgelopen jaar. Terugdringen van de werkdruk en het ziekteverzuim hebben afgelopen jaar centraal 
gestaan. Beheersmaatregelen die hiertoe geleid hebben: 

 Het bespreken van de werkdruk; iedere leerkracht eigenaar van eigen werkdruk, veranderde    
verslaglegging naar ouders. 

 Minder en effectiever vergaderen; door sociocratische besluitvorming. 

 Het goed hanteren van de normjaartaak; levend taakbeleid. 

 Het respecteren van de maximale ureninzet; specifieke vrijeschool taakuren gefaciliteerd. 

 Pauzewachten realiseren middagpauze voor leerkrachten.  
 
Wet Werk en Zekerheid  
De wet Werk en Zekerheid heeft ook in 2017 voor veel onrust gezorgd betreffende de mogelijkheden 
tot vervanging bij ziekte. Dit legt opnieuw de druk bij de leerkrachten die zo zorgvuldig was 
teruggedrongen. Aangezien wij een éénpitter zijn en werken met gespecialiseerde leerkrachten, 
maakt dit het inzetten van vervangers bijna onmogelijk. Dit probleem is nog niet adequaat 
ondervangen. Interne oplossingen worden voorbereid. 
 
Professionalisering  
Verdere professionalisering heeft afgelopen jaar een duidelijke rol gespeeld. Om ook in de toekomst 
de vrijeschool van deskundige leraren die goed het eigen domein kennen te voorzien, is extra ingezet 
op betaalde en onbetaalde leerwerkplekken en op coaching van het personeel daar waar nodig.    
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Ziekte en zwangerschap 
In 2016 is voor één medewerker een WIA-aanvraag gedaan, waarop een WGA-uitkering is toegekend; 
er was sprake van een arbeidsongeschiktheid van 100% met een meer dan geringe kans op herstel. 
Eind 2016 is een hernieuwd re-integratietraject uitgevoerd om bij de herkeuring in 2017 een reëel beeld 
te hebben van het herstel en re-integratiemogelijkheden. Na veel vertraging bij het UWV is uiteindelijk 
na herkeuring de definitieve belastbaarheid bepaald en heeft in 2018 deelontslag plaats gevonden. Er 
is een nieuwe functie gecreërd. 
 
Ten opzichte van de landelijke cijfers was er ook in 2017 een relatief laag ziekmeldingspercentage, met 
een hoog langdurig ziekteverzuim. Het ziekteverzuim werd wederom bepaald door langdurig zieken, 
een kleine groep medewerkers. Het betrof niet werk gerelateerd ziekteverzuim zoals borstkanker en 
botbreuk waarop niet te sturen valt. Het gemiddeld verzuim is ten opzichte van 2015 flink afgenomen, 
echter nog beduidend boven het landelijk gemiddelde. In 2016 is gestart met het “Plan V” van het 
Vervangingsfonds, om een zodanig gezondheidsbevorderend verzuimbeleid te maken dat het algehele 
verzuim een weerspiegeling wordt van de landelijke tendens. Dit beleid is in 2017 verder 
geïmplementeerd. Er is met name ingezet op een preventief ziektebeleid. Ook in 2018 staat gezond 
werkgever- en werknemerschap structureel op de agenda. 
 
In 2017 kende de school één zwangere leerkracht welke vanwege zwangerschaps-gerelateerde 
klachten minder moest werken. 
 
Nieuwe functie 
Per januari 2017 is, om de organisatie op strategisch niveau te versterken, een nieuwe functie binnen 
de school gecreëerd; één van de medewerkers is als beleidsmedewerker aangesteld. Deze functie was 
feitelijk al deels uitgeoefend in 2016. Halverwege 2017 heeft de medewerker het werk grotendeels neer 
moeten leggen vanwege een burn-out. Een extern begeleidingstraject is ingezet. In 2018 zal aan de 
functie van beleidsmedewerker verdere invulling worden gegeven. 
 
 
Professionalisering en onderwijskundige ontwikkelingen 
Het aanbod van de school is door de Inspectie van Onderwijs in februari 2017 omschreven als een rijk 
en breed curriculum en als goed beoordeeld. De nieuwste onderwijskundige ontwikkelingen worden 
gevolgd en meegenomen in de voortdurende vernieuwing van ons onderwijsaanbod. Het bieden van 
eigentijds vrijeschoolonderwijs is leidend bij de keuzes die worden gemaakt. 
 
Rapport Inspectie van Onderwijs: 
Onderwijsproces laat goede ontwikkelingen zien 
Het team van Vrije school Michaël biedt de leerlingen leerinhouden die kenmerkend zijn voor het 
vrijeschoolonderwijs (zoals heemkunde of de vertelstof van klassieke verhalen). Tegelijkertijd heeft de 
school gekozen voor leerstof die past bij de onderwijsbehoeften van haar doelgroep en bij de actuele 
inzichten en vereisten die gelden voor een verantwoord onderwijsaanbod. Dat maakt de school 
zichtbaar in het aanbod voor taal, lezen en rekenen-wiskunde maar ook voor de inhouden van het 
periodeonderwijs, een aanbod van "leren en bewegen", het beredeneerde aanbod voor 
cultuuronderwijs, muziek, drama en de nieuwe leerlijn mediawijsheid. Ook de leeromgeving is door de 
school bewust vorm gegeven. Het Groene Plein is daarvan een voorbeeld, maar ook de 
leerlingenbibliotheek met een zorgvuldig samengestelde collectie jeugdliteratuur. Bovendien heeft de 
school de "Meanderklas" ingericht voor leerlingen die om diverse redenen gedurende een aantal 
weken gelegenheid krijgen om op een passende wijze te (leren) werken aan onderdelen uit het 
curriculum. Het rijke en brede aanbod dat de leraren in leer- en ontwikkelingsdoelen nastreven, is van 
een goede kwaliteit.  

1. Scholing team in sociocratisch besluitvorming door ‘Beter Besluit’.  
Doelstelling: 

 Het versterken van de organisatie door bewustzijn en breed draagvlak te creëeren 
voor schoolprocessen en schoolbeleid. 

 Professionalisering in gespreks- en vergadertechnieken 

 Kunnen leiden van processen/ gesprekken met grotere groepen 
De doelstellingen zijn behaald, dan wel in ontwikkeling. In ’18 wordt hieraan een vervolg 
gegeven door verdere invoering van de nieuwe organisatiestructuur. 
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2. Scholing nieuwe leerkrachten in de methodiek ‘Bal-a-vis-x’ 

Doelstelling: 

 Het bewegend leren schoolbreed expliciet vormgeven. 

 Het professionaliseren van nieuwe leerkrachten m.b.t. bewegend onderwijs. 
Beide doelstellingen zijn behaald.  

 
3. Scholing nieuwe leerkrachten door externe cultuuraanbieders vanuit de deelname aan het 

‘Cultuur met Kwaliteit’ programma van de overheid in samenwerking met de gemeente Zwolle.  
Doelstelling: 

 Kennismaking en handreikingen om ICT creatief kunstzinnig in te zetten binnen het 
Vrije school onderwijs. 

De doelstelling is behaald. 
 

4. Scholing muziek. In 2017 is een muzieksubsidie aangevraagd toegekend. 
In 2017-2018 wordt het werken met muziekinstrumenten naar een hoger plan getild 

 Teamscholing en individuele begeleiding op maat van de leerkracht in de klas. 

 In alle klassen wordt professionele koorzang aangeboden. 
De doelstellingen voor 2017 zijn bereikt. Voor de komende drie jaar zijn jaarlijks nieuwe 
muziekdoelstellingen geformuleerd.  

 
5. Scholing vroegtijdig signaleren van taalachterstand, verzorgd door Kentalis 

Doelstelling:  

 Professionalisering van de kleuterleerkrachten op taalgebied. 

 Vroegtijdig kunnen signaleren van taalproblemen zodat tijdig kan worden ingegrepen 
en taalonderwijs op maat kan worden aangeboden om een zo optimaal mogelijk vervolg 
van de taalontwikkeling te garanderen. 

De doelen zijn behaald en tevens nog verder in ontwikkeling. Er is ingezet op een vervolg. De 
doelen zijn verder uitgebreid met de borging ervan in een levend beleidsdocument voor 
schooljaar 2018-2019. 

 
6. Individuele scholing op basis van individuele behoefte in relatie tot de schoolontwikkeling 

Doelstelling: 

 Het versterken van de individuele talenten. 

 Vergroten van verschillende expertises binnen het team met direct effect op de 
schoolontwikkeling. 

 Eigenaarschap mogelijk maken. 

 Duurzame inzetbaarheid bereiken. 
Deze doelen zijn grotendeels gerealiseerd, voortdurend leidend en in ontwikkeling. In enkele 
individuele gevallen is uit de evaluatie gebleken dat er meer scholing gewenst is; dit wordt 
opgenomen in het nieuwe scholingsplan waarop wordt toegezien door de schoolleider.  

 
7. Ontwikkelen leerlijn natuur en techniek 

Doelstelling: 

 Kinderen maken in projectvorm kennis met het vak natuur en techniek. Projectlessen 
worden uitgebreid. 

 Aan de hand van schoolbrede ervaring gecombineerd met kennisontwikkeling komen 
tot een leerlijn natuur en techniek voor de Vrije school. 

 Afgeronde leerlijn in 2018- 2019. 
 

 
8. Vernieuwing taalonderwijs 

Doelstelling: 

 De lessen en resultaten voor begrijpend lezen verbeteren. 

 Leesonderwijs realiseren dat aansluit bij het vrijeschool onderwijs. 

 Vernieuwen en uitbreiden schoolbibliotheek. 
 

9. Het verbeteren van ons taalonderwijs staat centraal in ons vier-jaren schoolplan. In 2016 is 
gestart met deelname aan het begrijpend lezen traject ‘DENK’; daarin krijgen we met behoud 
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van onze rijke vrijeschool inhoud nieuwe handvatten om ons begrijpend lezen naar een hoger 
niveau te tillen, waarbij recht wordt gedaan aan de manier waarop kinderen het beste leren. 
Hogeschool Windesheim en Hogeschool Utrecht verzorgt de begeleiding en scholing. De 
klassen drie en vier zijn de pilotklassen. In 2017  is de pilot uitgebreid naar klas 5. 

 
Aansluitend bij tegelijkertijd ‘DENK’ als het creatief schrijven vanuit het CMK, hebben we 
geïnvesteerd in de aanschaf van nieuwe boeken; een vrijeschool periodecollectie.  

 
De leerlingbibliotheek is in 2017 officieel van start gegaan. Komende jaren wordt structureel 
geïnvesteerd in het uitbreiden van de boekencollectie. 

 
10. Uitbreiding onderzoek en ontwikkeling wisselende speelhoeken kleuterklassen 

Doelstelling: 

 Uitbreiden van een roulatiesysteem waarbij educatief speelgoed tussen de 
kleuterklassen wisselt en daardoor uitdagend blijft. 

 Vernieuwing en verrijking leeromgeving kleuterklassen, inspelend op het feit dat de 
kleuters meerdere jaren in dezelfde klas doorbrengen; zodat kleuters uitgedaagd blijven 
worden tot nieuw spel en ontwikkeling. 

 Er is in 2016 een roulatiesysteem ontwikkeld en geïnvesteerd in educatief speelgoed 
rond verschillende thema’s. Komende jaren zal er verder geïnvesteerd worden in 
vernieuwing en uitbreiding van de materialen.  

 
11. Uitbreiding van het leerlingvolgsysteem ParnasSys met nieuw ontwikkelde digitale vrijeschool      

leerlijnen voor rekenen en taal 
Doelstelling: 

 Verbeteren van het zicht op de taal- en rekenontwikkeling van de kinderen. 

 Verminderen administratieve last: vereenvoudigen planning en evaluatie van de 
leerdoelen. 

 
12. Structurele (vervolg)scholing leerkrachten in het Coöperatief leren voor Vrije scholen  

Doelstelling: 

 Uitbreiden van de didactische kennis en vaardigheden van de leerkrachten, 
klassenassistente en pedagogisch medewerker. 

 Opleiden nieuwe leerkrachten zodat ook zij vanaf de start opgenomen worden in de 
schoolcultuur. 

 Geborgde cultuurverandering met betrekking tot het lesgeven op school. 
 

Het CLVS stuurt niet op de inhoud maar geeft legio werkvormen om de rijke vrijeschool inhouden -
anders dan klassikaal – vorm te geven. Met de methoden en technieken die deze cursus het team 
heeft bijgebracht, kunnen we stellen dat de vooraf gestelde doelstelling is bereikt. Het CLVS en 
daarmee de cultuurverandering zijn geborgd.  

 
13. Opleiding interne beeldcoach door middel van video interactie training 

Doelstelling: 

 Structureel in de formatie opgenomen fte voor didactisch coach. 

 Verminderen van de werkdruk door directe coaching. 

 Verhogen van het zelf reflecterend vermogen van leerkrachten 

 Verhogen van de onderwijskwaliteit. 
Lopend in schooljaar 2017-2018. Nog in ontwikkeling. Doelstelling al grotendeels behaald; in 
2018- 2019 zal een deel van de werkdrukgelden worden ingezet voor formatieruimte voor een 
intern didactisch coach. 
 
 

14. Scholing en structurele verdieping van het talentonderwijs  
Doelstelling: 

 Vergroten van de leerkrachtvaardigheden op het gebied van onderwijs aan hoog- en 
meerbegaafde kinderen. 

 Levend beleid. 

 Aanschaf leer-en ontwikkelingsmateriaal. 
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Doelstellingen zijn behaald. Er is een actieve hoogbegaafdheidscoördinator eigenaar van dit 
domein. Aangezien er sprake is van een levend beleid, is het nog volop in ontwikkeling. In 2018 
zal het accent komen te liggen op het vergroten van kennis op het gebied van de executieve 
functies.   

 
 
Ontwikkelingen Interne kwaliteitszorg 
 
De interne kwaliteitszorg is door de Inspectie van Onderwijs in februari 2017 als goed beoordeeld: 
 
Kwaliteitszorg en ambitie zijn goed vorm gegeven. 
Het stelsel van kwaliteitszorg dat het bestuur en de directie hebben ingericht, is deugdelijk 
vormgegeven en van goede kwaliteit. Het werkt inzichtelijk en transparant, is cyclisch en 
organisatiebreed zichtbaar in de onderwijsleerprocessen. De bestuurskalender vermeldt de plannen, 
de ambities en de verbeterpunten. De financiële situatie is op orde. De school kent momenteel een 
sterke groei van leerlingen, waarbij het bestuur aangeeft alert te zijn op de consequenties en 
mogelijke risico's die daarmee gepaard gaan. In het schoolplan 2015-2019 is vastgelegd welke doelen 
de organisatie zich heeft gesteld. Jaarlijks werkt het team aan de inhouden daarvan, waarbij een 
taakverdeling in werkgroepen geldt. Tussentijdse evaluaties vinden plaats, zowel intern als extern. 
Conclusies leiden tot verbeteringen of bijstellingen. De verantwoording van de bereikte resultaten en 
de ontwikkelingen die zijn ingezet, vindt regelmatig en inzichtelijk plaats. Daarbij is niet alleen oog 
voor de financiële en onderwijskundige kant maar ook voor andere onderdelen van de organisatie, 
bijvoorbeeld in het Sociaal Jaarverslag 2016. 
 
Kwaliteitscultuur  
Het bestuur en het schoolteam tonen zich betrokken deelnemers aan een lerende organisatie. Er is 
gelegenheid voor leraren om zich verder te professionaliseren. Zo zijn er in het team een reken- en 
taalspecialist die hun expertise inzetten ten behoeve van teambrede opdrachten en vragen. Een 
voorbeeld daarvan is het Denk-project, waarbij een leraar de kartrekker is. In het team is dit project 
opgepakt om met behulp van versterking van vaardigheden en inzichten, het onderwijs in begrijpend 
lezen geïntegreerd uit te kunnen voeren. Ook de schoolbibliotheek heeft hierbij een impuls gekregen. 
Daarnaast zijn er in het team andere deskundigen, zoals de leraar van de bewegende klas, de intern 
begeleider voor de kleuters en voor de klassen 1 tot en met 6, als ook de medewerker op het 
secretariaat. De gesprekkencyclus die in ontwikkeling is, verbindt de leraar of medewerker met de 
organisatie in termen van ambities en doelen voor het onderwijs. Zelfreflectie is hierin kenmerkend. 
Het eigenaarschap van de leraren en het draagvlak dat er is om samen verantwoordelijk te zijn voor 
ontwikkelingen en verbeteringen, zijn redenen om deze standaard als goed te waarderen. 
 
 
Schoolklimaat gedragen door goed veiligheidsbeleid 
Veiligheid  
In de school is een veiligheidsbeleid (in het Veiligheidsplan 2016-2017) geborgd dat voldoet aan de 
wettelijke basiskwaliteit. Het bevat zowel de preventieve als de curatieve werkwijze en is op maat 
gemaakt door de school. Afspraken over de fysieke en sociale omgeving maken er onderdeel van uit 
en de afspraken worden aantoonbaar nageleefd door alle betrokkenen. In het team is een leraar die 
taken coördineert en vervult in het veiligheidsbeleid. Er is een jaarlijkse meting van de veiligheid van 
de leerlingen, die geldt als een signalering waarmee het team, indien nodig, tot interventies komt. In 
de gesprekken die we voerden met een aantal ouders en leerlingen, werd ons verteld dat de 
betrokkenen zich veilig voelen in de dagelijkse schoolsituaties. Zowel leerlingen als ouders geven aan 
dat het schoolteam er werk van maakt als er situaties van sociale onveiligheid (dreigen te) ontstaan. 
Het anti-pestprotocol heeft hierin een functie, evenals de leerlijn mediawijsheid en het aanbod voor het 
leren en ontwikkelen van de sociaal-emotionele vaardigheden. Het pedagogisch uitgangspunt voor de 
school is dat dit in alle situaties en lessen aan de orde moet zijn. De school heeft ten slotte heldere 
afspraken en omgangsregels voor binnen en buiten het gebouw. De leerlingen kennen die en hebben 
ze deels zelf gemaakt. Ook met de ouders heeft de school afspraken die gaan over de onderlinge 
omgang. In de jaarlijkse schoolgids is dit beschreven. Omdat het veiligheidsbeleid en de uitwerking 
ervan zich kenmerkt als volledig en van toepassing op wat voor de school van belang is in zowel de 
pedagogische opdracht als de maatschappelijke noodzaak, beoordelen we dat het van goede kwaliteit 
is.  
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Ontwikkelingen externe kwaliteitszorg 
In 2017 is de schoolleider samenwerking aangegaan met éénpitterscholen om elkaar op bestuurlijk-, 
strategisch niveau te versterken door kennis en informatie te delen: 
Vrijescholen Midden Nederland 
Op schoolleidersniveau wordt er intensief samengewerkt. Maandelijks vinden er 
schoolleidersoverleggen plaats die door alle betrokkenen als zeer waardevol worden ervaren. Er is o.a. 
gezamenlijk gewerkt aan een integraal personeelsbeleid en voorbereiding op de AVG. 
 
Passend Onderwijs 
Er wordt door school actief geparticipeerd binnen het samenwerkingsverband passend 
Onderwijs ‘De Stroming’. De schoolleider maakt namens Vrije School Zwolle deel uit van het bestuur.  
Er wordt door de intern begeleiders en schoolleider deelgenomen aan de jaarvergadering waar nieuwe 
ontwikkelingen binnen het eigen samenwerkingsverband op het gebied van passend onderwijs worden 
besproken. 
Er wordt jaarlijks een schriftelijke verantwoording afgelegd over de aan ons uitgereikte financiële 
middelen. De school verantwoort andersom zowel de bestede middelen als de wijze waarop deze zijn 
ingezet aan 2305, het overkoepeld verband.  
 
In 2017 heeft gemeente Zwolle besloten te investeren in schoolmaatschappelijk werk en de kosten 
daarvoor op zich te nemen. Voor onze scholen betekende dit een structurele inzet van 4 uur 
schoolmaatschappelijk werk per week. Gezien de groei van de school en een veranderende 
schoolpopulatie bleek dit een belangrijke aanvulling en bijdragen aan de verhoging van de 
onderwijskwaliteit. 
 
 
Er heeft wederom een positieve herbeoordeling plaatsgevonden van de ontwikkeling van ons 
cultuuronderwijs, onder toezicht van de gemeente Zwolle, door de Stadkamer; de leerlijnen en het 
aanbod, met externe cultuuraanbieders ter professionalisering van de leerkrachten zijn actief 
ontwikkeld. Het bestaande subsidieniveau blijft gehandhaafd en er wordt ingezet op verdere uitbreiding 
van het cultuuronderwijs. 
 
In het kader van doorlopende leerlijnen  heeft uitbreiding van het aantal peutergroepen van 2 naar 4 
groepen  werkend vanuit onze visie plaatsgevonden. De peutergroepen vallen onder 
verantwoordelijkheid van Doomijn met wie wij nauw samenwerken. 
Daarnaast is uitwisseling en samenwerking met het Michaël College (Openbaar Onderwijs Zwolle) 
voortgezet, om samen vorm te geven aan Vrijeschool onderwijs voor vier tot achttien jaar. 
 
In Westenholte waar wij onze tweede school zijn gestart zijn we actief in de stuurgroep ‘herinrichting 
Stinspark’. Ons Groene Plein op de hoofdlocatie dient ter inspiratie voor het daar aan te leggen park en 
een tweede groen plein. De expertise vanuit de school wordt ook hier ingezet voor een breder 
maatschappelijk doel, nl. wijkverbetering van de wijk Westenholte. 
 
 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
De school geeft haar nadrukkelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm door zorg te dragen 
voor het leefklimaat van de kinderen uit de wijk waarin de school staat. In de wijk Westenholte wordt 
daarom actief deelgenomen aan de realisering van een wijkpark en een groen plein voor de kinderen 
op de Ridder Jorisschool. 
 
Tevens is het gesprek gestart met Doomijn om ook op de nieuwe locatie vrije peutergroepen te starten 
en te onderzoeken hoe doorlopende leerlijnen kunnen worden vorm gegeven. Het predicaat brede 
school zal in 2018 worden onderzocht. 
 
Het predicaat ‘excellente school’ wordt serieus overwogen en in 2018 nader uitgezocht.  
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Als vrijeschool voelen wij ons zeer verbonden met dit onderwerp en verheugen ons over het 
groeiende maatschappelijk bewustzijn. Wij leven dagelijks met  de verantwoordelijkheid die wij hebben 
ten aanzien van het welzijn van de maatschappij. Niet alleen hier en nu, maar ook met betrekking tot 
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andere plaatsen op de wereld en toekomstige generaties. Het erkennen van deze 
verantwoordelijkheid is een eerste stap in de richting van maatschappelijk verantwoord organiseren en 
opleiden. Wij zien kwalitatief, moreel en toekomstgericht onderwijs aanbieden op zich als een manier 
om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven. Daarnaast speelt het onderwijs een 
belangrijke rol in de bewustwording en informatievoorziening over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Binnen de visie van de vrijeschool staat de ontwikkeling van de mens centraal. De mens 
als individu, maar vooral in zijn relatie tot zijn medemens, zijn omgeving (aarde en kosmos) en zijn 
toekomst. Binnen de vrijeschoolpedagogiek wordt deze kennis continue voorgeleefd, uitgedragen en 
in onderwijs aangeboden. 
 
Naast het bieden van onderwijs zijn binnen Stichting Vrije School Zwolle  verschillende initiatieven 
ondernomen om te komen tot een duurzame bedrijfsvoering.  
 
Visie  
De bedrijfsvoering van Stichting Vrije School Zwolle richt zich op huisvesting, energie, milieu, ethisch 
gedrag, water, transport, gezondheid, inkoop, ICT-voorzieningen, afval en facilitaire voorzieningen. Als 
onderdeel van een maatschappelijk verantwoordelijke non-profit organisatie, nemen wij 
verantwoordelijkheid voor de effecten van bedrijfsactiviteiten op mens, maatschappij en milieu en 
willen wij een bijdrage leveren aan een beter milieu en een gezonde toekomst voor de volgende 
generaties. Belangen van toekomstige generaties mogen zo min mogelijk worden geschaad. Uit onze 
bedrijfsvoering moet respect blijken voor milieu, mens, dier en maatschappij. Dat doen we door onze 
bedrijfsvoering zoveel mogelijk duurzaam te maken.  
 
Er is een energiedeskundige ingeschakeld om een energiescan te maken van de school. Aan de hand 
van het rapport zijn maatregelen getroffen om het gebouw energiezuiniger te maken. 
Ook voor het nieuwe schoolgebouw zal expertise van buitenaf worden ingezet om ook dit al oude niet 
duurzame gebouw aan te passen. Subsidiemogelijkheden worden daarbij onderzocht. Contacten 
daartoe zijn inmiddels gelegd. 
 
Binnen het BLOZ, de samenwerkende Zwolse schoolbesturen, staat duurzaamheid op de agenda om 
te kijken wat de gezamenlijke scholen zouden kunnen bereiken op het gebied van duurzaamheid als 
de handen ineen geslagen zouden worden tussen besturen en gemeente. Stichting Vrije school 
Zwolle juicht dit zeer toe. 
 
Stichting Vrije School Zwolle maakt haar bedrijfsvoering onder meer duurzaam door: 

 Goed werkgeverschap en duurzaam HRM-beleid. 

 Duurzaam inkoopbeleid. 

 Gedragsbeïnvloeding en bewustwording bij medewerkers en leerlingen. 

 Meervoudig of multifunctioneel ruimtegebruik. 

 Tegengaan van waterverspilling. 

 Stimuleren van het drinken van kraanwater, het gebruik van bekers in plaats van pakjes. 

 Vermindering afval (papieren dossiers vervangen door digitale opslag). 

 Energiemanagement (elektraverbruik), energiebesparende maatregelen ; de CV-installaties zijn zo 
optimaal mogelijk afgesteld en ingeregeld waarbij de jaarlijkse vakantieschema’s, week- en 
weekendprogramma’s zijn ingesteld. 
 Schoolbreed scheiding van afval; plastic, papier en groen wordt gescheiden verzameld en 
afgevoerd. 
 
Vrije School Zwolle voert dus bewust beleid gericht op het welzijn van de organisatie, het personeel en 
de omgeving, zowel maatschappelijk als op het gebied van het milieu. Het personeelsbeleid is gericht 
op gezondheid en professionalisering, om de kwaliteiten van ieder teamlid tot zijn recht te laten komen 
voor de hele organisatie. Sinds 2015 wordt actief ingezet op samenwerking met de wijk en omgeving, 
zowel voor burgerschapsontwikkeling van de kinderen als ter ondersteuning van de leefbaarheid van 
de wijk. De realisatie van het Groene Plein is het meest sprekende voorbeeld van gevoerd beleid ten 
goede van de omgeving, maatschappij en milieu. In 2017 mochten we de eerste effecten constateren; 
vandalismeschade is sterk verminderd en graffiti heeft niet meer plaatsgevonden. Er wordt buiten 
schooltijden veel gebruik gemaakt van het groene plein.  
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Beleid op beheersing van uitkeringen na ontslag  
De school werkt proactief aan de deskundigheidbevordering en een goed personeelsbeleid zodat 
ontslag daar waar enigszins mogelijk wordt voorkomen. Echter is ontslag nooit geheel uit te sluiten. 
De Vrijeschool Zwolle sluit aan bij het beleid van het Participatiefonds. Medewerkers krijgen, 
afhankelijk van de situatie, actief begeleiding aangeboden bij het vinden van een andere baan. Dit 
varieert van een sollicitatietraining tot een volledig outplacementtraject. Waar nodig wordt hiervoor de 
expertise van een externe partij ingeschakeld.  
 
Klachtenregeling 
 
De interne klachtenregeling is bekend bij ouders. 
Er is een veiligheidscoördinator opgeleid welke naast de schoolleider aanspreekpunt is bij klachten. 
De school is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie. Er zijn daar geen klachten ingediend 
in 2017. Ook bij de schoolleiding zijn geen noemenswaardige klachten gemeld. 
De klachtenregeling is te vinden in de schoolgids; deze is geplaatst op de website. 
 
 
Specifieke inspanningen vanuit de schoolleiding 
 
De bedrijfsvoering is dusdanig transparant en op orde dat er sprake is van een overdraagbare robuuste 
organisatie. De Inspectie van Onderwijs bevestigde dit door in februari ’17 de kwaliteitscultuur met 
‘goed’ te beoordelen. 
 
Desondanks vraagt de groei van de school om een volgende stap. De schoolleiding heeft daarom een 
structuurplan ontwikkeld wat een duurzame gezonde organisatie moet borgen. Tevens is ingezet op het 
verder ontwikkelen van de school als lerende organisatie. Er is actief gestart met het inzetten van breed 
gedragen besluitvorming. De schoolleiding kiest nadrukkelijk voor het creëren van betrokkenheid, 
verantwoordelijkheid en draagvlak door gebruik te maken van beleidsvorming via consensus. 
Eigenaarschap vindt zijn uitwerking in mandaatgroepen met vastgestelde verantwoordelijkheden. Deze 
wijze van werken is in ’17 versterkt door te investeren in brede teamscholing. De ambitie is dat in 
schooljaar 2018-2019 de nieuwe structuur in alle lagen van de organisatie wordt geïmplementeerd en 
er een nieuwe schoolcultuur zal ontstaan. 
 
 
Aansluitend bij deze werkwijze heeft de schoolleiding een actief POP-beleid gevoerd. Het aansluiten bij 
individueel talent en het stimuleren van gerichte individuele professionalisering heeft geleid tot 
gespreide verantwoordelijkheden en eigenaarschap.  
 
Er is een vervolg gegeven aan de omgang met de werkdruk op school. Ook hierin is een oproep gedaan 
aan alle medewerkers om eigenaar te worden van de eigen werkdruk. Naast het faciliteren van 
deelname aan de  landelijke stakingen tegen oa. werkdruk, is op deze dagen opgeroepen om de eigen 
werkdruk kritisch onder de loep te leggen. Dit heeft geresulteerd in een nieuw format voor de jaarlijkse 
getuigschriften en een andere vorm van communiceren met ouders; grote tijdwinst als gevolg. Er blijft 
een krachtige ambitie voor de komende jaren; de werkdruk moet beter gemanaged gaan worden en 
uiteindelijk van de agenda verdwijnen. 
 
Inhoudelijk heeft de schoolleiding een accent gelegd op de verdieping en verlevendiging van eigentijds 
vrijeschoolonderwijs. Ons impliciete aanbod van de 21e-eeuwse vaardigheden wordt steeds meer 
expliciet. Het profileren van de school met haar vele kwaliteiten stond en staat hoog op de agenda. De 
inspectie van onderwijs heeft deze ambitie versterkt door op te roepen tot het gaan formuleren van 
eigen schoolnormen en heeft de overweging meegegeven om mogelijk in de toekomst een excellente 
school te worden in dat waarin we ons onderscheiden in onderwijsland; in onze vrijeschoolpedagogie 
en het onderwijsaanbod wat daarbij hoort. 
 
Samen met het toeziend houdend deel van het bestuur heeft de schoolleiding een start gemaakt met 
het invulling geven aan het besturen vanuit de nieuwe kwaliteitskaders van de inspectie van onderwijs. 
Het bestuur heeft een nieuwe bestuurskalender opgezet waarbij er eens in de drie weken een 
bestuurlijke thema avond wordt gehouden rond één van de te volgen en beoordelen kaders. Daarmee 
geeft  het bestuur op een kwalitatief  verantwoord niveau, invulling aan de code goed bestuur. 
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Huisvesting 
 
Het juridisch eigendom van het pand van de Vrije School Michaël Zwolle aan de Bachlaan 8 te Zwolle 
berust sinds 2015 bij de Stichting Vrije School Zwolle;  
In 2015 is in een notariële akte vastgelegd dat Stichting Vrije School Michaël juridisch eigenaar is van 
het pand. 
 
In 2015 is met de regeling Overheveling Buitenonderhoud de bekostiging van het totale pand voor 
rekening van de school gekomen. Er is in 2017 door een extern bureau een meerjarenonderhoudsplan 
opgesteld dat is opgenomen in de meerjarenbegroting. 
 
De school huisvest sinds augustus 2016 één - en sinds januari 2017 vier antroposofische peutergroepen 
welke vallen onder Doomijn. Hiervoor wordt huur ontvangen. Ook wordt er door Doomijn voor 
naschoolse opvang gebruik gemaakt van het gebouw. 
 
De groei van de school zet door. De groeiprognoses van de school wijken sterk af van die van de 
gemeente; de gemeente prognoses lopen opvallend achter. De eigen prognoses - gebaseerd op de 
instroom- worden de laatste jaren structureel gehaald, dan wel overschreden. Dit heeft tot gevolg dat 
huisvesting voortdurend op de agenda staat. Hierover is uitgebreid overleg met de gemeente en met 
OOZ. De school neemt deel aan het besturenoverleg op het gebied van huisvesting en wordt 
meegenomen in het integraal huisvestingsplan voor alle scholen van Zwolle. 
 
De school zet in op het uitgroeien tot twee volwaardige locaties. In augustus 2017 is met drie klassen 
gestart op eerder genoemde tweede locatie. Hiervoor wordt huur betaald aan OOZ. De verhurende 
school zal worden opgeheven per 1 augustus 2019. Er zijn echter per augustus 2018 al geen kinderen 
meer waardoor het gebouw terug zal gaan naar de gemeente. Er is door de wethouder van onderwijs 
toegezegd dat Vrije School Zwolle in het gebouw zal mogen doorgroeien. Verwacht wordt in schooljaar 
’19-’20 een volwaardige tweede stroom te verzorgen. 
De expertise van een senior adviseur huisvesting van het ObT is ingezet om te onderzoeken of het in 
de toekomst mogelijk is om een tweede Brinnnummer te verkrijgen. 
 
De tijdelijke huisvesting in de vorm van twee omgebouwde units was in 2017-2018 nog nodig maar deze 
zullen in het nieuwe schooljaar worden afgebroken. Het is niet langer verantwoord en reëel om hierin 
nog publieke middelen te investeren. Dit is door de gemeente bevestigd. 
 
 
 
Meerjarige investeringen 
In het kader van voor onze school karakteristiek ‘bewegend onderwijs’ is in 2017 geïnvesteerd in 
‘bewegend meubilair’ voor de nieuwe kleuterklas. Daarmee is het bewegend leren uitgebreid naar drie 
leeftijdsgroepen. 
 
Er is geïnvesteerd in het vertimmeren en aanpassen van het nieuwe gebouw; dit was nodig om het 
gebouw aan te laten sluiten bij onze specifieke onderwijsbehoeftes en om aan te laten sluiten bij onze 
identiteit. Veel natuurlijk en duurzaam materiaal hoorde daarbij.  
 
Op de nieuwe locatie is tevens geïnvesteerd in de eerste inrichting van drie klassen, waaronder 
bovengenoemde kleuterklas. Deze inrichting betrof zowel kasten als leermaterialen. Vanwege de groei 
van de school is in augustus weer een extra eerste klas gestart en geïnvesteerd in permanente 
inrichting. Hiervoor is (bewegend) meubilair aangeschaft, leermiddelen en een blokfluit voor alle 
kinderen. 
 
Om blijvend aan te sluiten bij deze tijd, moderniseert de school haar ICT-mogelijkheden. Over meerdere 
jaren wordt het aantal computers voor de kinderen uitgebreid. Dit jaar is wederom geïnvesteerd in 
nieuwe laptops voor de nieuwe leerkrachten.  
 
De voorgenomen investeringen om kasten in het hoofdgebouw successievelijk te vervangen zijn ook in 
2017 gedaan.  
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Er is een vervolg gegeven aan de opbouw van de schoolbibliotheek. Daar hoorde het uitbreiden van de 
boeken in de school bij. Dit jaar is tevens geïnvesteerd in kleuterboeken en nieuw educatief 
kleutermateriaal als onderdeel van een kleuter speel-o-theek waardoor materiaal rouleert tussen de 
klassen. 
 
In lijn met de vernieuwing van de schoolbibliotheek is de collectie leesboekjes voor de eerste en tweede 
klas uitgebreid; er is opnieuw gekozen voor de methodeboekjes van Leeslijn. 
 
 
Financiën 
 
De financiële positie op 31 december 2017 
 
De financiële positie van de school is in 2017 licht verbeterd.  
 
 
Analyse resultaat 2017 t.o.v. de begroting 2017 
De begroting van 2017 komt op een resultaat van € 51.890. De werkelijke (gerealiseerde) exploitatie 
sluit met een positief resultaat van € 30.660.  
In werkelijkheid is het resultaat € 21.230 ongunstiger dan begroot. 
 
Cijfermatig valt het verschil, in hoofdlijnen, als volgt te verklaren: 
 
Resultaat gunstiger door:         €       
 
Hogere rijksbijdragen OCW                 130.290 
Hogere doorbetaling rijksbijdrage SWV        6.560 
Hogere overige baten          4.570 
Lagere afschrijvingslasten         1.390 
 
           142.810 
       
Resultaat ongunstiger door:  
 
Lagere gemeentelijke bijdrage      10.820 
Hogere personele lasten                102.220 
Hogere huisvestingslasten           540 
Hogere overige lasten       49.410 
Hogere financiële lasten             50 
Lagere financiële baten         1.000 
  164.040 
 
Slechter resultaat 2017 t.o.v. begroting 2017        21.230 
 
De belangrijkste oorzaken voor de verschillen ten opzichte van de begroting zijn: 
 
Hogere rijksbijdragen OCW  
De groei van het leerlingenaantal is terughoudend begroot. Daarnaast zorgt de indexering personele 
bekostiging voor het resterende verschil. 
  
Hogere doorbetaling rijksbijdrage SWV  
Begroot zijn de doorbetalingen rijksbijdragen SWV op basis van is iets lager bedrag per leerling. 
 
Hogere overige baten 
Er wordt meer verhuurd en de ouderbijdrage is iets hoger. 
 
Lagere afschrijvingslasten 
Minder aanschaf dan begroot en een deel van de eerste inrichting was ten onrechte begroot in de 
afschrijvingslasten omdat hier een subsidie van de gemeente tegenover staat. 
 



Bestuursverslag 2017  17 
 

Lagere gemeentelijke bijdrage 
1ste inrichtingsbeschikking loopt via de balans en niet via de baten. 
 
Hogere personele lasten 
Hogere bezetting doordat er een keuze is gemaakt voor 2 kleinere klassen instroom in plaats van 1. 
Tweede locatie waardoor meer ondersteunend personeel en meer IB-er fte’s nodig zijn. 
 
Hogere overige lasten 
Leermiddelen is te laag begroot omdat in 2016 de gerealiseerde aanschaf laag was, maar 
onrealistisch, tevens speelt de tweede locatie ook mee in de hogere realisatie. Daarnaast zijn er grote 
aanschaffen gedaan voor handenarbeid middelen die niet hoog genoeg begroot waren. Tot slot zijn er 
extra representatie uitgaven geweest in verband met de nieuwe (extra) locatie om meer bekendheid te 
realiseren. 
 
Financiële baten 
Rentebate 0% realisatie niet voorzien in de begroting. 
 
 
 
Analyse resultaat 2017 t.o.v. het resultaat  2016 
Het resultaat van 2016 was € 69.060 positief. De exploitatie van 2017 sluit met een positief resultaat 
van € 30.660. Het resultaat van 2017 is € 38.400 ongunstiger dan het resultaat van 2016. 
 
Cijfermatig valt het verschil, in hoofdlijnen, als volgt te verklaren: 
 
Resultaat gunstiger door:         €       
 
Hogere rijksbijdragen OCW                 190.370 
Hogere doorbetaling rijksbijdrage SWV        6.150 
Hogere gemeentelijke bijdrage         3.030 
Lagere afschrijvingslasten         1.010 
Lagere huisvestingslasten       56.430 
Lagere financiële lasten               70 
           257.060 
       
Resultaat ongunstiger door:  
 
Lagere overige baten       27.420 
Hogere personele lasten                231.990 
Hogere overige lasten                   34.720 
Lagere financiële baten         1.330 
  295.460 
 
 
 
Verschil resultaat 2017 t.o.v. resultaat 2016        38.400 
 
De belangrijkste oorzaken voor de verschillen ten opzichte van vorig jaar zijn: 
 
Hogere rijksbijdrage  
Hogere rijksbijdrage door leerlingen groei en indexering Duo baten.  
 
Hogere doorbetaling rijksbijdrage SWV 
Stijging door leerlingen groei. 
 
Lagere huisvestingslasten 
Schoolplein aanpassingen in 2016 gerealiseerd in 2017 niet meer van toepassing. 
 
Lagere overige baten 
Loonbaten personeelslid eenmalig in 2016 ontvangen.  
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Hogere personele lasten 
Meer fte OP en OOP, verhoging CAO-lonen, stijging premiepercentages. 
 
Investeringsbeleid 
 
Investeringen van € 500 of meer worden geactiveerd. Aanschaffingen beneden dit bedrag worden 
rechtstreeks in de exploitatierekening verantwoord. 
Het bestuur hanteert de volgende afschrijvingstermijnen: 
Gebouw en terreinen 20 – 40 jaar 
Kantoor- en schoolmeubilair 20 jaar 
Inventaris en apparatuur 10 jaar 
Leer- en hulpmiddelen 8 jaar 
Ict apparatuur 5 jaar  
 
Er is voor € 38.690 geïnvesteerd in 2017. Er was voor 2017 aan totale investeringen € 48.150 
begroot. 
Voor 2018 bedragen de totale voorgenomen investeringen € 93.000. 
 
Analyse balansposten 2017 t.o.v. 2016 
 
De boekwaarde van de materiële vaste activa is gestegen met € 26.430, dit is het saldo van de 
investeringen minus de afschrijvingen, het grootste deel door inventaris en apparatuur. 
Vlottende activa is met € 45.690 toegenomen, de overige vorderingen stijgen met € 2.920 in verband 
met wisselende vervangingsfonds vergoeding per balansdatum, de overlopende activa dalen met 
€ 25.860, door betaling van de gemeente Zwolle in verband met units, eerste inrichting en vandalisme 
schade. De vordering bij ministerie van OCW is met € 7.950 gestegen. Per saldo is er stijging van 
ruim 10% in de vorderingen.  
 
De kortlopende schulden zijn met € 30.240 gestegen. Door zowel stijging van crediteuren als 
belastingen/ premies en overige kortlopende schulden, maar verlaagd door overlopende passiva 
wordt dit gerealiseerd. Omdat het om een momentopname gaat, is deze daling niet verder 
gespecificeerd.  
 
 
Financieringsbeleid 
 
Voor het komende jaar verwacht de directie voor € 93.000 te investeren.  
 
Treasuryverslag 
 
Onder ‘treasury’ verstaan we het beheren van onze (tijdelijk of langdurig) beschikbare financiële 
middelen zodat we te allen tijde aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen en tegelijkertijd de 
liquide middelen laten renderen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van rentedragende 
bankrekeningen en deposito’s of beleggingen. 
De Stichting Vrije School Zwolle heeft in 2017 een nieuw treasurystatuut opgesteld binnen de kaders 
van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 2016, houdende 
regels over het beleggen en belenen van publieke middelen (“Regeling beleggen, lenen en derivaten 
OCW 2016”).  
Stichting Vrije School Zwolle kent een eigen treasurystatuut. Dit is in 2017 herzien en begin 2018 
opnieuw door het bestuurd vastgesteld. 
De Stichting maakt op dit moment uitsluitend gebruik van de inzet van rentedragende 
bankrekeningen. 
De Stichting Vrije School Zwolle heeft op dit moment onderstaande belegging (spaarrekening) 
uitstaan bij Triodosbank NL56TRIO0390340804. 
 
De Stichting maakt geen gebruik van derivaten. 
 
De financiële administratie van Stichting Vrije School Zwolle wordt verzorgd door het Onderwijsbureau 
Twente te Borne. De Stichting Vrije School Zwolle heeft haar liquide middelen ondergebracht bij de 
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Triodosbank en voor de overtollige middelen wordt gebruik van een internet spaarrekening bij de 
Triodosbank. 
 
De rentevergoeding over het jaar 2017 bedraagt € 0 hetgeen neerkomt op een rentepercentage van 
0,00% (vorig jaar 0,35%) over het gemiddelde rekeningcourantsaldo. 
 
 
Continuiteïtsparagraaf 

 
Continuïteit 

 
In de brief van 20 december 2013 geeft de minister van OC&W aan dat de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs (RJO) is uitgebreid met een voorschrift dat voorziet in de opname in het jaarverslag van de 
zogeheten Continuïteitsparagraaf. Stichting Vrije School Zwolle onderkent het belang hiervan. 
 

 
 

Kengetallen

2017 2018* 2019* 2020* 2021*

Personele bezetting

- Directie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

- OP 14,60 14,77 16,35 17,35 17,94

- OOP 4,63 4,90 4,90 4,90 4,90

Totaal 20,23 20,67 22,25 23,25 23,84

Leerlingentelling per 1 oktober 303 345 393 447 471

* Prognoses
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Toelichting 
Vaste activa is balans voorgaande jaar vermeerderd met begrote investeringen en verminderd met 
begrote afschrijvingen. Vorderingen overige is balans voorgaande jaar vermenigvuldigd met overige 
baten verslagjaar gedeeld door overige baten voorgaande jaar. Vordering OCW is berekend uit de 
begrote personele baten van het verslagjaar. Liquide middelen is de sluitpost waardoor de balans in 
evenwicht is. Algemene reserve is de balanspost voorgaande jaar vermeerderd met het resultaat van 
het verslagjaar. Overige reserve balanspost voorgaande jaar. Personele voorziening is de balanspost 
van voorgaand jaar plus dotatie minus onttrekkingen. Onderhoudsvoorziening is balanspost plus 
dotatie minus onttrekkingen. Belastingen en sociale premies is balanspost voorgaand jaar 
vermenigvuldigd met de personele lasten in het verslagjaar gedeeld door personele lasten in het 

Meerjarenbegroting (inclusief balans)

Balans

Activa 2017 2018* 2019* 2020* 2021*

Vaste activa

- Materiële vaste activa 138.530     214.410     258.260     279.020     285.550     

Totaal vaste activa 138.530     214.410     258.260     279.020     285.550     

Vlottende activa

- Vorderingen 128.890     133.360     140.190     151.180     163.160     

- Liquide middelen 350.380     243.150     178.480     250.800     510.920     

Totaal vlottende activa 479.270     376.510     318.670     401.980     674.080     

Totaal activa 617.800     590.920     576.930     681.000     959.630     

-                

Passiva

Eigen vermogen (na resultaatbestemming)

- Algemene reserve 368.940     344.130     322.160     420.980     694.350     

- Bestemmingsreserve publiek 31.820       31.820       31.820       31.820       31.820       

Totaal eigen vermogen 400.760     375.950     353.980     452.800     726.170     

Voorzieningen

- Personeelsvoorzieningen 9.880         10.090       10.870       11.360       11.640       

- Overige voorzieningen 45.210       42.490       43.820       44.330       46.900       

Totaal voorzieningen 55.090       52.580       54.690       55.690       58.540       

Kortlopende schulden

- Vooruitontvangen gelden 6.470         6.470         6.470         6.470         6.470         

- Crediteuren 15.620       14.530       14.900       15.680       16.060       

- Belastingen en premies soc.verz. 54.570       55.760       60.030       62.720       64.300       

- Schulden terzake pensioenen 15.720       16.060       17.290       18.070       18.520       

- Overige kortlopende schulden 21.820       21.820       21.820       21.820       21.820       

- Overlopende passiva 47.750       47.750       47.750       47.750       47.750       

Totaal kortlopende schulden 161.950     162.390     168.260     172.510     174.920     

Totaal passiva 617.800     590.920     576.930     681.000     959.630     

* Prognose -                
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voorgaande jaar. Overige kortlopende passiva en overlopende passiva is een ongewijzigde 
balanspost van voorgaand jaar. 
 

 
 
Toelichting 
Door de te verwachten leerlingenstijging is een inkomstenstijging te verwachten. 
Daarentegen zal de wtf nagenoeg gelijk blijven. Ondanks dat zullen de personele lasten in 2018 
stijgen, bij de realisatie is een deel van de vervanging in mindering gebracht, dit bedrag wordt niet 
meegenomen in de begroting. Door een tweede locatie zal het merendeel van de kosten stijgen en zal  
het resultaat in de komende twee jaar negatief zijn, dit komt grotendeels door het 
voorzichtigheidsprincipe toe te passen, hoogstwaarschijnlijk kosten en alleen ‘zekere baten’ begroten. 
Vanaf 2020 is er weer sprake van een positief resultaat. Er wordt nog steeds van een 
leerlingenstijging uitgegaan. Deze trend is 2015 ingezet.  
 
Nationale aanbestedingswet   
De nationale aanbestedingswet is in 2017 alleen voor uitgaven tot € 221.000 van toepassing geweest. 
Op basis van het meerjarig onderhoudsplan is een offerte aangevraagd bij een bedrijf welke bekend is 
bij de school en het schoolgebouw goed kent. De werkzaamheden zijn met dit bedrijf ter plaatse 
doorgesproken en hebben de plannen doorgenoemen met de facilitair medewerker. De offerte en 
algemene voorwaarden zijn door de schoolleider gecontroleerd en het een en ander paste binnen het 
begrote budget.  
 
Van de Europese aanbestedingswet is in 2017 geen gebruik gemaakt. 
 
 
 
  

Baten en lasten

Baten 2017 2018* 2019* 2020* 2021*

Rijksbijdragen 1.457.530  1.542.250  1.671.460  1.879.650  2.106.440  

Overige overheidsbijdr. en subsidies 3.030         -                -                -                -                

Overige baten 51.170       54.800       52.800       55.800       57.800       

Totale baten 1.511.730  1.597.050  1.724.260  1.935.450  2.164.240  

Lasten

Personeelslasten 1.248.060  1.400.380  1.511.880  1.586.240  1.631.880  

Afschrijvingen 12.260       17.120       24.650       29.740       32.970       

Huisvestingslasten 72.820       80.650       77.400       80.750       81.250       

Overige lasten 147.380     124.160     132.700     140.250     145.120     

Totaal lasten 1.480.520  1.622.310  1.746.630  1.836.980  1.891.220  

Saldo baten en lasten 31.210       (25.260)      (22.370)      98.470       273.020     

Saldo financiële bedrijfsvoering (550)          450           400           350           350           

Totaal resultaat 30.660       (24.810)      (21.970)      98.820       273.370     

* Prognose
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Risicoanalyse 
 
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de wijze waarop Stichting Vrije School Zwolle de risico’s 
van de organisatie beheerst. Risico’s worden gezien als die factoren die het behalen van de 
doelstellingen kunnen bedreigen. 
 
De commissie Don heeft naast signaleringsgrenzen voor de financiële kengetallen, ook een risico-
inventarisatie gemaakt. Hierin zijn de volgende risico’s aangemerkt als risico’s/onzekerheden binnen 
het onderwijs die (voor een belangrijk deel) niet beheersbaar zijn en niet kunnen worden voorzien: 
 

 Fluctuatie in leerlingenaantallen  

 Financiële gevolgen van arbeidsconflicten  

 Instabiliteit in de bekostiging  

 Onvolledige indexatie van de bekostiging  

 Overige risico’s  
 
Voor deze risico’s heeft de Commissie Don de signaleringsgrenzen voor de bufferliquiditeit gesteld 
voor kleine besturen op 10% (zoals de Vrije School Zwolle) en voor grote besturen op 5%. 
Risicomanagement krijgt aandacht binnen de Vrije School Zwolle. De risicoanalyse is een verdere 
onderbouwing van het buffervermogen dat de Vrije School Zwolle noodzakelijk acht. De risico’s zijn 
gedefinieerd als ‘die factoren die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen’. 
 
Er is gebruik gemaakt van een webbased softwaretool, die de PO-raad samen met deskundigen uit 
de accountancy en het onderwijsveld heeft ontwikkeld. De tool bevat standaard een veelvoud aan 
vragen/risico’s die zijn onderverdeeld in een vijftal domeinen. 
 
De bestuurder heeft per domein alle vragen doorlopen. Per risico is de kans op schade en de impact 
ingeschat en zijn er beheersmaatregelen genoemd. Zo resteert een ‘netto’ risicoprofiel per domein. 
 
Tevens is aangegeven of het risico van korte ( binnen 1 jaar) of van lange duur is en of het risico na de 
maatregelen wordt beheerst. De in 2016 in beeld gebrachte risico’s zijn in 2017 nader bekeken en waar 
mogelijk adequaat afgedekt. De risico’s met betrekking tot het ziekteverzuim worden in 2017 nog verder 
afgedekt. 
 
Risico’s met betrekking tot fluctuatie in leerlingaantallen: 

 Onzekere leerlingprognoses: met de groei aan de onderkant wordt structureel uitgebreid in 
materiele zaken en personeel. Prognoses zijn geen garantie voor de toekomst. Eigen 
prognoses blijken het meest betrouwbaar en worden op grond van geanalyseerde 
instroomgegevens opgesteld.  
 

 Voor nieuwe medewerkers wordt gewerkt met een tijdelijk contract en extra huisvesting zal in 
eerste instantie ook op tijdelijke basis ingevuld worden. Maandelijks worden de prognoses met 
de actuele leerlinggroei vergeleken door het toeziendhoudend bestuur. Daarnaast wordt actief 
ingezet op PR en profilering van de school en is een antroposofische peutergroep gestart in 
samenwerking met kinderopvang Doomijn, om kinderen en ouders al vroeg te binden aan de 
school. 

 
Risico’s met betrekking tot personeelsbeheer: 

 Aanscherping wet Werk en Zekerheid (WWZ): om ongewenste vaste contracten door invallers 
te voorkomen is een interne vervangingspool opgezet met invallers die al gepensioneerd zijn of 
nadrukkelijk hebben aangegeven niet in vaste dienst te willen. Overige invallers worden 
maximaal vijf keer gevraagd; vervanging wordt zo veel mogelijk intern opgevangen. In het 
sollicitatieprofiel is de wenselijkheid tot invallen buiten de vaste uren opgenomen. De school is 
voornemens formatieruimte vrij te maken voor vervanging. 
 

 Veroudering personeel: de personeelsopbouw van de school is zandlopervormig, met relatief 
veel oudere medewerkers. Om vervroegd ziekte en uitval te voorkomen wordt duurzame 
inzetbaarheid met regelmaat geagendeerd in teamvergaderingen, scholing en de HRM cyclus. 
Er wordt actief ingezet op het werven van jonge leerkrachten en geïnvesteerd in begeleiding 
van jonge leerkrachten die afstuderen op reguliere Pabo’s. 



Bestuursverslag 2017  23 
 

 
 

Risico’s met betrekking tot personeelsbeleid: 
 Hoog langdurig ziekteverzuim: Plan V, het traject in samenwerking met het Vervangingsfonds 

om verzuim terug te dringen, is in 2016 verder ontwikkeld en na intensieve begeleiding en 
scholing is een gezondheidsbeleid ingezet (voorheen verzuimbeleid). Conform verwachting is 
een daling in het gemiddelde ziekteverzuim zichtbaar. Om het nieuwe gezondheidsbeleid 
verder te implementeren en te borgen is een externe deskundige aangetrokken voor coaching 
gericht op preventie. 
 

 Relatief weinig leerkrachten met master diploma’s. In 2017 is beleid ontwikkeld over het 
gewenste functiebouwwerk. Individuele professionalisering in relatie tot de schoolontwikkeling 
waren daarbij leidende uitgangspunten. In het functiebouwwerk zijn ook de criteria voor 
beoordeling en inschaling vastgelegd. In april 2018 zal het ontwikkelde beleidsdocument - na 
consent door het team en vaststelling door het bestuur - in gebruik genomen worden.  

 

 Grote instroom personeel: groei van de school, aankomende pensioneringen en wisseling in 
personeel kennen een risico tot verlies van identiteit en schoolcultuur. Structurele begeleiding 
van nieuwe leerkrachten en individuele bijscholing op gebied van identiteit en schoolcultuur zijn 
gefaciliteerd en opgenomen in het sociaal jaarverslag voor structurele inzet. 

 
Risico’s met betrekking tot onderwijs: 

 Stijgend aantal zorgleerlingen: sinds de start van Passend Onderwijs in 2015 moet steeds meer 
zorg in de school zelf geboden worden. Er zijn extra uren vrijgemaakt voor Interne Begeleiding, 
bijscholing van de leerkrachten door externe professionals op het gebied van Passend 
Onderwijs en intensieve samenwerking met het samenwerkingsverband. De Meanderklas, waar 
kinderen vaardigheden krijgen aangeleerd voor in de klas is succesvol en zal ook op de nieuwe 
locatie worden opgezet. Er wordt ingezet op de executieve functies en 21e-eeuwse 
vaardigheden. Tevens is gestart met de inzet van een didactisch coach.  
 

 Versplintering van kennis en processen door groei parttimebanen: er wordt ingezet op fulltime 
invulling van nieuwe vacatures. Parttimers worden zo veel mogelijk in één klas ingezet. Verdere 
digitalisering van de onderwijsvolgsystemen en vergroting van de schoolcultuur heeft de 
overdraagbaarheid van processen en klassen vergroot.  

 
Risico’s met betrekking tot bekostiging: 

 Achterlopende bekostiging: in verband met de sterke groei loopt de bekostiging achter op het 
huidige leerlingaantal. Er is een financiële buffer opgebouwd om de tijd van achterlopende 
bekostiging te overbruggen.  
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A3 Verslag Toezichthoudend orgaan 
 
Binnen de Stichting Vrije School Zwolle wordt het one- tier model gehanteerd. Hierbij is sprake van een 
functiescheiding tussen het bevoegd gezag en de toezichthouder(s). Hierbij zijn de functies van bestuur 
en intern toezicht in één orgaan van het bevoegd gezag ondergebracht, waarbij scheiding van bestuur 
en toezicht wordt gerealiseerd doordat binnen dat ene orgaan bepaalde functionarissen met de 
uitoefening van het bestuur worden belast en anderen met de uitoefening van intern toezicht.  
 
In 2017 is op de volgende wijze bestuurd volgens het one-tier model: 
 

 Drie wekelijkse bestuursvergadering met de schoolleider (uitvoerend bestuurder). Hierin werd 
gewerkt vanuit een jaarlijkse bestuurskalender waarop alle beleidsdocumenten, cyclische 
processen, contactmomenten met team en MR en hoofdagendapunten zijn geagendeerd. De 
toezichthouder werd middels een managementrapportage met vaste onderwerpen inzicht 
gegeven in het reilen en zeilen van de organisatie. Zowel op het gebied van kwaliteit van 
onderwijs, financiën als ook goed werkgeverschap. Tevens werd gerapporteerd hoe nieuw 
beleid werd geïmplementeerd en of planningen daarvan in de tijd werden gehaald. Nieuw dit 
jaar waren specifieke themabijeenkomsten waarbij de inspectiekaders leidend waren voor de 
agendering.  

 

 Driewekelijks wordt ook het financieel gevoerde beleid besproken en geëvalueerd. De 
Onderwijsinspectie heeft vertrouwen uitgesproken over de financiële beleidsvoering. 

 

 Periodiek is de MR geraadpleegd over belangrijke ontwikkelingen in de school. 
Hoofdonderwerpen waren de ouderbijdragen, ouderparticipatie, groei van de school en 
verplichte beleidsstukken. Na advies heeft de MR ingestemd met het bestuursformatieplan, het 
vakantierooster, de vernieuwde schoolgids, het jaarplan, het scholingsplan en taakbeleid, en 
de beleidsrijke meerjarenbegroting 2018. 

 

 Twee keer per jaar werden de verwachtingen ten opzichte van elkaar tussen onderwijzend 
personeel, schoolleider en toezichthouder gedeeld en werd daar lering uit getrokken.  

 

 De schoolleider kan te allen tijde terecht voor advies of overleg bij de toezichthoudende 
bestuursleden. De specifieke expertise van de verschillende bestuursleden is ondersteunend 
en behulpzaam gebleken.  

 

 Het toeziendhoudend bestuur voert gedurende het jaar een functionerings-, een voortgangs- 
en beoordelingsgesprek met de schoolleider. Hierin worden jaarlijkse ontwikkel- en 
verbeterpunten afgesproken.  

 

 Ter beheersing van risico’s op personeelsgebied, onder andere uitkeringen na ontslag, is het 
sollicitatiebeleid aangescherpt; nieuw personeel wordt enkel na overleg en instemming van het 
bestuur aangenomen. 

 

 Afgelopen jaar zijn de middelen - naast de jaarlijks terugkerende gebruikelijke uitgaven voor 
personeel en leermiddelen - vooral ingezet voor: 

 
 
- Het versterken van de schoolorganisatie door scholing van zowel schoolleider als team 
- Het verbeteren van de onderwijskwaliteit door zowel team- als individuele scholing 
- De start van een nevenlocatie 
- Positionering van de school door actieve PR in de vorm van advertorials in Zwolse huis-aan 

huis krant 
- De uitbreiding naar vijf ‘Bewegende klassen’ met aanschaf van specifiek daarvoor bestemd 

meubilair. 
- Voortgang vervanging van het oude meubilair in de klassen 
- Invoeren nieuwe functie beleidsmedewerker  
- Investering in extra IB 
- Uitbreiding inzet klassenassistentes – ook op vrijwillige basis. 
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Bovenstaande activiteiten komen voort uit de pedagogische-onderwijskundige visie en de daaruit 
voortvloeiende beleidsrichting die de schoolleider in nauw overleg met team, MR en toezichthouders wil 
lopen met de school. 
 
De toezichthoudende leden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. 
 
 
 

A4 Verslag Medezeggenschapsraad 
 
Samenstelling 
De MR bestaat uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar 
neemt op verzoek wel regelmatig deel aan de vergaderingen. De omvang van de MR hangt af van het 
aantal leerlingen van de school. De MR van Vrije school Michaël bestaat uit 5 deelnemers: twee 
personeelsleden en drie ouders. Uitbreiding is in de toekomst gewenst vanwege de groei van de 
school. 
 
In mei 2017 is er een verkiezing geweest om twee nieuwe MR leden vanuit de oudergeleding te 
kiezen, Anky Kloosterman en Arthur den Hoed hadden hun positie kandidaat gesteld. Per 1 juni zijn 
de volgende leden geïnstalleerd: - Sarina Veenstra - Femke Kooistra (voorzitter) 
 
In juli 2017 heeft Femke Kooistra besloten te stoppen. Hierop zijn eind september 2017 nieuwe 
verkiezingen uitgeschreven. Daarop was slechts 1 reactie, in oktober 2017 is de MR vanuit de ouders 
als volgt samengesteld: - Sarina Veenstra (voorzitter) - Edwin Hamelink-Westerhof - Jelmer Wolters (secretaris) 
 
Per 1 september 2016 is er door het voltallige personeel besloten dat afvaardiging naar de MR op een 
andere manier geregeld moest worden. Alle stukken waarvoor instemming of advies van het 
personeel verplicht is worden in de beleidsvergaderingen besproken en hierna wordt het beleid op 
basis van consent vastgesteld. Vanwege deze breed gedragen besluitvorming waarbij de 
personeelsstem nadrukkelijk wordt gehoord, is afvaardiging in de MR dubbel werk en niet altijd 
wenselijk. Er is door het team gekozen om Karin van Beljouw aan te laten sluiten namens het 
personeel bij de MR-vergaderingen met 1 leerkracht aanvullend per vergadering. 
Door ziekte is Karin het tweede deel van 2017 niet meer in staat gebleken vergaderingen bij te wonen. 
Schoolleider Danielle Wessels heeft de honneurs waargenomen.  
 
Vergaderingen 
In het kalenderjaar 2017 is acht keer vergaderd door de MR. 

- 2 februari 
- 1 maart (Karin en Alinde) 
- 20 april (Karin en Jascha) 
- 1 juni (Karin en Anita) 
- 6 juli (Danielle) 
- 21 september (Danielle) 
- 16 november (Danielle) 
- 30 november  

 
Werkzaamheden inhoudelijk 
De  MR heeft zich de eerste helft van 2017 bezig gehouden met de volgende vragen/onderwerpen. 

- Inhoud van het zorgplan. 
- Uitbreiding verplichte lesdagen: Michaelsfeest. Sint Maarten en Sint Jan. 
- Vakantierooster 2017-2018. 
- Verkiezingen + samenstelling MR oudergeleding. 
- Uitbreiding school: nieuwe locatie Ridder Joris. 
- Huisvesting. 



Bestuursverslag 2017  26 
 

- Schooltijden Ridder Joris. 
 
In het tweede deel van 2017, is het volgende aan de orde geweest. 

- Verkiezingen + samenstelling MR oudergeleding. 
- Scholing oudergeleding MR bij VOO 
- Aantal verlofaanvragen bij Michaelsfeest en Sint Maarten 
- Schoolgids 
- Concept begroting 
- Verantwoording ouderbijdragen 2016-2017 

 

Prestatiebox Primair Onderwijs 
 
De middelen van de Prestatiebox zijn ingezet voor: 
 

 Professionalisering schoolleider, EVC tot gecertificeerd schoolleider 

 Invoering bekwaamheidsdossiers; coaching door Bureau Meesterschap 

 Investering in begeleiding van nieuwe leerkrachten  

 Investering in begeleiding twee zij- instroomleerkrachten 

 Investering in opleiding tot extra intern begeleider 

 Investering in 2- jarige opleiding tot didactisch coach 

 LB functies: meer-enhoogbegaafdheidscoördinator, kleutercoördinator, cultuurcoördinator, 
taalcoördinator 

 
Hiermee zetten wij het streven voort om meer leraren voor de klas carrière te laten maken en in 
hogere salarisschalen te plaatsen, geheel opgebouwd vanuit een goed scholingsbeleid en goede 
deskundigheidsbevordering 
 
Verantwoording besteding Prestatiebox: 
 

 Van de schoolleider wordt in de groeiende school meer en meer strategisch leiderschap 
gevraagd. De schoolleider heeft een voorbeeldrol; in een lerende organisatie wordt van een 
ieder gevraagd zich te ontwikkelen in zijn/ haar professionele rol en –verantwoordelijkheid. 
De school heeft een gecertificeerd schoolleider en voldoet daarmee aan de wettelijke 
verplichting tot inschrijving in het schoolleidersregister. 

 

 Geen onderpresterende leerkrachten en klassen; in alle klassen wordt zowel ontwikkelings- als 
handelingsgericht gewerkt met meetbare doelstellingen, geformuleerd in - en ondersteund door 
groepsplannen en didactische groepsoverzichten.  

 

 De opbrengsten worden transparant gemaakt en verwerkt in trendanalyses. Interventies en 
intervisie zijn een gezamenlijk vorm gegeven vervolg op de analyses. 

 

 Zich meetbaar ontwikkelende professionele leerkrachten. Geobjectiveerd en gestimuleerd door 
het werken met het door bureau Meesterschap ontwikkelde bekwaamheidskompas. 

 

 Alle leerkrachten binnen de daarvoor afgesproken termijn functionerend op minimaal 
basisbekwaam niveau. 

 

 Het Vrijeschool curriculum wordt in alle klassen geboden; op alle roosters is het cultuuronderwijs 
geborgd. De professionalisering van de leerkrachten en kwaliteit van het cultuuronderwijs wordt 
bewaakt en ontwikkeld door de ICC-er. 

 

 Passend onderwijs vraagt om passende zorg. Steeds meer kinderen met specifieke zorg 
moeten adequaat in hun ontwikkeling begeleid kunnen worden. Dit rechtvaardigt de investering 
in uitbreiding van de interne begeleiding.  

 

 Versterking van de lerarencompetenties en daarmee de onderwijskwaliteit door de inzet van 
een didactisch coach. 

 



Kengetallen

Signalerings-

grens PO 2013 2014 2015 2016 2017

Financiële kengetallen

Liquiditeit (current ratio) <  0,75 1,05 1,59 2,64 3,29 2,96

Solvabiliteit 1 <  30% 46% 58% 67% 68% 65%

Solvabiliteit 2 <  30% 47% 59% 71% 76% 74%

Rentabiliteit 3 jaar negatief 4% 5% 9% 5% 2%

Weerstandsvermogen <  5% 1% 7% 16% 20% 18%

Financieringsfunctie - 9% 9% 9% 9% 10%

Transactiefunctie - 14% 12% 10% 10% 11%

Financiële buffer > 10% -2% 3% 12% 18% 17%

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.

Financieringsfunctie: (aanschafwaarde activa -/- aanschafwaarde gebouwen en terreinen) / totale baten

Middelen die nodig zijn om de materiële vaste activa met uitzondering van de gebouwen en terreinen

in stand te houden.

Transactiefunctie: kortlopende schulden / totale baten

Middelen benodigd voor het betalen van de kortlopende schulden.

Financiële buffer: kapitalisatiefactor -/- financieringsfunctie -/- transactiefunctie

Middelen die nodig zijn voor het opvangen van onvoorziene risico's.

A4  Kengetallen en grafieken
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Kengetallen

Signalerings-

grens PO 2013 2014 2015 2016 2017

Ratio's

Personele lasten / Rijksbijdrage >=  95% 85% 86% 80% 81% 86%

Personele lasten / Totale baten >=  90% 80% 80% 76% 76% 83%

Eigen vermogen / Totale baten - 12% 17% 24% 28% 27%

Personele lasten / Totale lasten - 84% 85% 83% 80% 84%

Salarislasten per FTE - 54.468€   62.224€   63.708€   57.754€   57.652€   
Personeelslasten per FTE - 65.825€   66.341€   63.847€   61.824€   61.689€   * FTE 2016 lasten aangepast in verband met andere berekeningsmethodiek van gemiddelde FTE op jaarbasis en in minderingbrengen van uitkeringen.
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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Personele lasten / Totale 
lasten

€ 48.000 
€ 50.000 
€ 52.000 
€ 54.000 
€ 56.000 
€ 58.000 
€ 60.000 
€ 62.000 
€ 64.000 
€ 66.000 

2013 2014 2015 2016 2017

Salarislasten per FTE

€ 59.000 
€ 60.000 
€ 61.000 
€ 62.000 
€ 63.000 
€ 64.000 
€ 65.000 
€ 66.000 
€ 67.000 

2013 2014 2015 2016 2017

Personeelslasten per FTE
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Algemene gegevens

Bestuursnummer : 78184

Naam instelling : Stichting Vrije School Zwolle

Adres : Bachlaan 8

Postcode : 8031 HL

Plaats : Zwolle

Telefoon : 038-4225448

E-mailadres : schoolleider@vrijeschoolzwolle.nl

Website : www.vrijeschoolzwolle.nl

Contactpersoon : Mw. D. Wessels

Telefoon : 038-4225448

E-mailadres : schoolleider@vrijeschoolzwolle.nl

BRIN-nummer

06ZZ : Vrije School Michael

A5 Instellingsgegevens
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Stichting Vrije School Zwolle

Jaarrekening 2017
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B  Jaarrekening 2017

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 ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij 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

De Stichting Vrije School Zwolle is het bevoegd gezag van de Vrije School Michaël, een school voor 

basisonderwijs op bijzondere grondslagen

Vergelijkende cijfers

De cijfers van 2016 zijn waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met de cijfers van 2017 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.
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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.

Investeringssubsidies

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa waarop de 

subsidies betrekking hebben.

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. 

Bestemmingsreserves

Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de 

huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden, waarbij om die reden door het bestuur een 

beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht. De gehanteerde bestemmingsreserves zijn 

achtereenvolgens: 

                                                                                   

- De materiële reserve ter dekking van de vervanging van materiële vaste activa, alsmede het 

  opvangen van tekorten in de materiële exploitatie. Deze reserve bedraagt op balansdatum 

  € 16.000.                                            
- De personele reserve ter dekking van ontstane tekorten in de formatie en onvoorziene   

  personele lasten. Deze reserve bedraagt op balansdatum € 15.820.                                                                                  
                                                                                                                       

Het bestuur van de instelling heeft deze beperking aangebracht.

Rapport 2017 32



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.

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 gemiddeld 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 de exploitatierekening 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 de exploitatierekening

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 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 de winst- en verliesrekening verantwoord.

Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder en/of 

werknemers wordt een voorziening opgenomen (indien relevant).
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Ultimo 2017 en 2016 waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de 

betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 2016 was de 

beleidsdekkingsgraad van het ABP 91,7%. De beleidsdekkingsgraad eind 2017 is 101,5%. 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 zij 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.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Ontvangen en betaalde interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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B2 Balans per 31 december 2017

 

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 50.180         51.930         

1.2.2 Inventaris en apparatuur 74.020         51.050         

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 14.330         9.120           

1.2 Materiële vaste activa 138.530        112.100        

Totaal vaste activa 138.530        112.100        

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 5.770           6.880           

1.5.2 Ministerie OCW 76.980         69.030         

1.5.7 Overige vorderingen 4.060           1.140           

1.5.8 Overlopende activa 42.080         67.940         

1.5 Vorderingen 128.890        144.990        

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Banken 350.380       288.590       

1.7 Liquide middelen 350.380        288.590        

Totaal vlottende activa 479.270        433.580        

Totaal activa 617.800        545.680        

31 december 2017 31 december 2016
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene Reserve 368.940       338.280       

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 31.820         31.820         

2.1 Eigen vermogen 400.760        370.100        

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 9.880           7.120           

2.2.3 Overige voorzieningen 45.210         36.750         

2.2 Voorzieningen 55.090          43.870          

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 Vooruitontvangen gelden 6.470           5.540           

2.4.3 Crediteuren 15.620         10.800         

2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 54.570         38.040         

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 15.720         11.150         

2.4.9 Overige kortlopende schulden 21.820         450              

2.4.10 Overlopende passiva 47.750         65.730         

2.4 Kortlopende schulden 161.950        131.710        

Totaal  passiva 617.800        545.680        

31 december 2017 31 december 2016
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B3 Exploitatierekening over 2017

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.457.530     1.320.680     1.261.000     

3.2 Overige overheidsbijdragen en              

-subsidies 3.030            13.850          -                    

3.5 Overige baten 51.170          46.600          78.590          

Totaal baten 1.511.730     1.381.130     1.339.590     

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 1.248.060     1.145.840     1.016.060     

4.2 Afschrijvingen 12.260          13.650          13.270          

4.3 Huisvestingslasten 72.820          72.280          129.250        

4.4 Overige lasten 147.380        97.970          112.660        

Totaal lasten 1.480.520     1.329.740     1.271.240     

Saldo baten en lasten 31.210          51.390          68.350          

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten -                    1.000            1.330            

5.5 Financiële lasten 550               500               620               

Saldo financiële baten en lasten 550-               500               710               

Totaal resultaat 30.660          51.890          69.060          
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B4  Kasstroomoverzicht 2017

Ref.

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 31.210       68.350      

Aanpassingen voor:

    - Afschrijvingen 4.2 12.260       13.270      

    - Mutaties voorzieningen 2.2 11.220       25.560      

Veranderingen in vlottende middelen:

    - Vorderingen (-/-) 1.5 16.100       58.140-      

    - Kortlopende schulden 2.4 30.240       4.410        

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 101.030      53.450        

    - Ontvangen interest 5.1 -                 1.330        

    - Betaalde interest (-/-) 5.5 550            620           

550-             710             

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 100.480      54.160        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 1.2 38.690-       14.440-      

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 38.690-        14.440-        

Mutatie liquide middelen 61.790        39.720        

Beginstand liquide middelen 1.7 288.590     248.870    

Mutatie liquide middelen 1.7 61.790       39.720      

Eindstand liquide middelen 350.380      288.590      

2017 2016
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2017

1 Activa

1.2 Materiële vaste activa

Afschrijvings-

jaren

Aanschaf-

prijs

Afschrijvingen 

cumulatief

Boekwaarde Aanschaf-

prijs

Afschrijving 

cumulatief

Boekwaarde

1-1-2017 1-1-2017 1-1-2017 31-12-2017 31-12-2017 31-12-2017

1.2.1 Gebouwen en terreinen

1.2.1.1 Gebouwen 30 70.000          18.070          51.930        -                   -                   1.750            70.000          19.820        50.180         

1.2.1 Totaal Gebouwen en terreinen 70.000          18.070          51.930        -                   -                   1.750            70.000          19.820        50.180         

1.2.2 Inventaris en apparatuur

1.2.2.1 Kantoormeubilair 20 2.480            780               1.700          -                   -                   80                 2.480            860             1.620           

1.2.2.2 Schoolmeubilair 20 56.340          19.730          36.610        16.490         -                   3.140            72.830          22.870        49.960         

1.2.2.3 Inventaris en apparatuur 10 35.870          28.910          6.960          7.050           -                   2.430            42.920          31.340        11.580         

1.2.2.4 ICT 5 36.930          31.150          5.780          7.800           -                   2.720            44.730          33.870        10.860         

1.2.2 Totaal Inventaris en apparatuur 131.620        80.570          51.050        31.340         -                   8.370            162.960        88.940        74.020         

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.2.3.2 Leer- hulpmiddelen 8 13.260          4.140            9.120          7.350           -                   2.140            20.610          6.280          14.330         

1.2.3 Totaal andere vaste bedrijfsmiddelen 13.260          4.140            9.120          7.350           -                   2.140            20.610          6.280          14.330         

Totaal materiële vaste activa 214.880        102.780        112.100      38.690         -                   12.260          253.570        115.040      138.530       

De afschrijvingen zijn per 31 december 2017 als volgt te splitsen:

Gebouwen en terreinen

Gebouwen en terreinen 2,5% - 5,0%

Inventaris en apparatuur

Kantoormeubilair 5,0%

Schoolmeubilair 5,0%

Inventaris en apparatuur 10,0%

ICT 20,0%

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Leer- hulpmiddelen 12,5%

Investeringen Des-            

investeringen*

Afschrijvingen

Mutaties 2017
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1.5 Vorderingen

1.5.1 5.770             6.880            

73.190         66.050            

3.790           2.980              

1.5.2 76.980           69.030          

4.060           1.140              

1.5.7 4.060             1.140            

19.420         8.480              

5.210           -                      

17.450         59.460            

1.5.8 42.080           67.940          

Totaal vorderingen 128.890         144.990        

1.7 Liquide middelen

1.7.2 350.380         288.590        

350.380         288.590        

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Stand per Stand per

1-1-2017 31-12-2017

2.1.1 338.280       30.660           -                      368.940        

2.1.2 31.820         -                     -                      31.820          

370.100       30.660           -                      400.760        

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde huisvestingskosten

Banken

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten

Overige vorderingen

Algemene Reserve

31 december 2016

Mutaties 2017

Bestemmingsreserve (publiek)

Totaal liquide middelen

Totaal eigen vermogen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

Te vorderen personele bekostiging

Te vorderen prestatiebox

Ministerie van OCW

Overlopende activa

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

31 december 2017

31 december 201631 december 2017

Geen van de vorderingen per einde 2017en 2016 heeft of had een looptijd langer dan een jaar.

Debiteuren
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2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per

1-1-2017 31-12-2017

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea 7.120         3.260           500                9.880            

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 36.750       26.500         18.040           45.210          

Totaal voorzieningen 43.870       29.760         18.540           -                      55.090          

Stand per

31-12-2017

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1

1.530             8.350              9.880            

2.2.3 -                    

18.720           26.490            45.210          

Totaal 20.250           34.840            55.090          

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 6.470             5.540            

2.4.3 15.620           10.800          

47.670         38.040            

3.020           -                      

3.880           -                      

2.4.7 54.570           38.040          

13.230         9.290              

2.250           1.590              

240              270                 

2.4.8 15.720           11.150          

19.780         -                      

2.040           450                 

2.4.9 21.820           450               

5.640           29.520            

42.110         36.210            

2.4.10 47.750           65.730          

161.950         131.710        

De kortlopende schulden hebben allen per einde 2017 en 2016 een looptijd korter dan een jaar.

Onderhoudsvoorziening

Onderverdeling saldo per

Overige voorzieningen

Totaal kortlopende schulden

31 december 2017 31 december 2016

Dotaties Onttrekkingen

Voorziening jubilea

Overlopende passiva

31-12-2017

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

Mutaties 2017

Personeelsvoorzieningen

Netto salarissen

Afdr. / inh. IP/BW

Schulden terzake pensioenen

Belastingen en premies soc.verz.

Afdr. / inh. Vervangingsfonds

Vrijval
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Model G

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving toewijzing Bedrag Ontvangen

Kenmerk Datum toewijzing t/m 2017

€ €
Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009-

2011

PO/ZO-

2007/12884
20.000      20.000      X  

20.000      20.000      

De prestatie ultimo 2017 conform subsidiebeschikkingToewijzing

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

balans blijkende rechten (actief)

Financiële verplichtingen

Daarnaast is er sprake van een huurovereenkomst inzake lokalen. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse 

betalingsverplichting bedraag circa € 19.200 ( inclusief btw). De huurovereenkomst is afgesloten in september 
2017 welke opzegbaar is op elke gewenst moment, met een  looptijd t/m 2027.

Duurzame inzetbaarheid

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 maken van sparen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.

Er is sprake van een huurovereenkomt inzake kopieermachines. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse 

betalingsverplichting bedraagt circa € 4.800 ( inclusief btw). De huurovereenkomst is afgesloten op 29-9-2015 
voor 5 jaar met een totale verplichting van circa € 24.000 (inclusief btw).
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B7

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 1.389.180      1.258.890      1.197.580      

3.1.2 Overige subsidies OCW -                    -                     1.220             
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 68.350           61.790           62.200           

Rijksbijdragen OCW 1.457.530      1.320.680      1.261.000      

Uitsplitsing -                    -                     -                     

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW 1.189.780      1.059.170      1.015.590      

Rijksbijdragen materieel OCW 199.400         199.720         181.990         

1.389.180      1.258.890      1.197.580      

-                    -                     -                     

3.2 Overige overheidsbijdragen en                             

-subsidies
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 3.030             13.850           -                     

Overige overheidsbijdragen en                            

-subsidies 3.030             13.850           -                     

3.5 Overige baten
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

3.5.1 Verhuur 2.870             1.600             1.330             
3.5.3 Schenking 210                -                     -                     
3.5.5 Ouderbijdragen 47.740           45.000           48.470           

3.5.6 Overige 350                -                     28.790           

Overige baten 51.170           46.600           78.590           

4 Lasten

4.1 Personeelslasten
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

4.1.1 Lonen en salarissen 1.261.160      1.101.900      1.046.850      

4.1.2 Overige personele lasten 81.670           58.440           66.880           

4.1.3 Af: uitkeringen 94.770-           14.500-           97.670-           

Personeelslasten 1.248.060      1.145.840      1.016.060      

Uitsplitsing -                    -                     -                     

4.1.1 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 933.000         808.690         781.510         

Sociale lasten 200.570         183.590         173.860         

Pensioenpremies 127.590         109.620         91.480           

1.261.160      1.101.900      1.046.850      

Toelichting op de exploitatierekening over 2017
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4.1.2 Overige personele lasten

Reiskosten (woon- werkverkeer) 7.580             7.380             6.140             

Dienstreizen 3.660             3.000             4.480             

Gratificaties -                    500                -                     
Verhuiskosten 12.630           -                     -                     

Personeel niet in loondienst 3.500             11.000           13.870           

Vrijwilligersvergoeding 7.690             3.000             2.460             

Dotatie personele voorzieningen 3.260             -                     6.200             

Scholing 28.210           18.560           14.170           

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 7.080             2.500             7.900             

Arbo-dienstverlening 7.030             7.500             7.040             

Overige 1.030             5.000             4.620             

81.670           58.440           66.880           

Gemiddeld aantal FTE's 2017 2016
- Directie 1,00 1,00
- Onderwijzend Personeel 14,60 12,70

- Onderwijs Ondersteunend Personeel 4,63 2,73
20,23             16,43             

De berekening van de gemiddelde FTE's is aangepast voor 2016

4.2 Afschrijvingen
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

4.2.2 Gebouwen 1.750             1.740             1.750             

4.2.3 Inventaris en apparatuur 8.370             8.530             10.020           

4.2.5 Leermiddelen 2.140             3.380             1.500             

Afschrijvingen 12.260           13.650           13.270           

-                    -                     -                     

4.3 Huisvestingslasten
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

4.3.1 Huur 8.010             -                     680                

4.3.3 Onderhoud 5.590             9.680             66.980           

4.3.4 Energie en water 16.750           17.100           15.430           

4.3.5 Schoonmaakkosten 3.170             6.500             5.340             

4.3.6 Heffingen 2.120             3.500             2.830             

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorzieningen 26.500           26.500           25.720           

4.3.8 Overige huisvestingslasten 10.680           9.000             12.270           

Huisvestingslasten 72.820           72.280           129.250         

-                    -                     -                     

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

bedrag zie bijlage B11.

Rapport 2017 45



4.4 Overige lasten
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

4.4.1 Administratie en beheerslasten 27.510           25.720           27.840           

4.4.2 Inventaris en apparatuur 11.490           6.000             11.690           

4.4.4 Overige 108.380         66.250           73.130           

Overige lasten 147.380         97.970           112.660         

Uitsplitsing

4.4.1 Administratie en beheerslasten

Administratie- en advieskosten 18.860           19.570           20.480           

Accountantskosten * 2.300             2.000             1.940             

Kantoorbenodigdheden 3.020             2.000             2.250             

Reis- en verblijfkosten 100                250                290                

Telefoonkosten 1.550             1.400             1.530             

Portokosten 10                  -                     460                

Overige beheerslasten 1.670             500                890                

27.510           25.720           27.840           

* Specificatie honorarium accountant
- onderzoek jaarrekening 2.300             2.000             1.940             

  Accountantskosten 2.300             2.000             1.940             

4.4.2 Inventaris en apparatuur

Inventaris en apparatuur 4.080             1.000             1.790             

ICT-verbruikskosten 680                500                8.630             

ICT-licenties 6.730             4.500             1.270             

11.490           6.000             11.690           

4.4.4 Overige

Representatiekosten 10.400           2.500             6.820             

Schoolse activiteiten 4.570             2.250             2.140             
Muziek/Toneel/Jaarfeest 3.290             3.000             3.060             
Voeding kleuterklassen 380                1.600             1.030             
Klassenbudget 1.560             1.800             1.900             

Buitenschoolse activiteiten 7.180             3.500             3.270             

Kosten TSO/BSO 530                -                     -                     
Bijdragen aan/vanuit SWV 10.750           10.000           9.570             

Verzekeringen 1.540             1.300             1.460             

Abonnementen 6.390             7.500             6.880             

Medezeggenschapsraad 460                2.000             -                     

Verbruiksmateriaal onderwijs 40.610           20.700           17.260           
Handwerkmateriaal 4.200             3.000             12.800           
Handenarbeid 9.020             1.000             850                
Euritmie -                    100                -                     

Kopieerkosten 7.500             6.000             6.090             

108.380         66.250           73.130           
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5.1 Financiële baten
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

Rentebaten -                    1.000             1.330             

Financiële baten -                    1.000             1.330             

5.5 Financiële lasten
Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016

Rente- en bankkosten 550                500                620                

Financiële lasten 550                500                620                

De rentebaten zijn de renten van de spaarrekening en rekeningcourant.
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2017 bedraagt € 30.660 positief.
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen 

toe te voegen aan de volgende reserves:

Stand Bestemming Overige Stand

1-1-2017 resultaat mutaties 31-12-2017

Algemene Reserve 338.280       30.660         -                   368.940       

Bestemmingsreserve (publiek) 31.820         -                   -                   31.820         

370.100       30.660         -                   400.760       

Stand Bestemming Overige Stand

1-1-2017 resultaat mutaties 31-12-2017

Bestemmingsreserve (publiek)

Materiële reserve 16.000         -                   -                   16.000         

Personele reserve 15.820         -                   -                   15.820         

31.820         -                   -                   31.820         

Totaal bestemmingsreserves 31.820         -                   -                   31.820         
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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 sectorDe opbouw complexiteitspunten klasse A:Baten 2 punten, aantal leerlingen 1 punt en onderwijssoorten 1 punt totaliteit 4 punten.
bedragen x € 1 D. Wessels-Altena            Functiegegevens SchoolleiderAanvang en einde functievervulling in 2017 01-01 31-12     Omvang dienstverband (in fte) 1,000Gewezen topfunctionaris? nee(Fictieve) dienstbetrekking? jaBezoldigingBeloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €                    69.770,00       Beloningen betaalbaar op termijn  €                      9.870,00         
Subtotaal  €                    79.640,00         Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  €                  107.000,00         -/- Onverschuldigd betaald bedrag  €                                -           Totale bezoldiging  €                    79.640,00         Gegevens 2016Aanvang en einde functievervulling in 2016 1-1- 31-12     Omvang dienstverband 2016 (in fte)                              1,000         Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €                    63.540,00         Beloningen betaalbaar op termijn  €                      7.970,00         Totale bezoldiging 2016  €                    71.510,00         
1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 of minder.NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIEG. Kruit VoorzitterK. Koopman SecretarisS. Wilke Penningmeester vanaf 1-8A. Huese Onderwijskundig/BeleidA. Pos Penningmeester tot 31-7
Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording:

inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.

WNT-verantwoording 2017 Vrije School Zwolle
toepasselijke bezoldigi gs axi u  is i  7 € 7.  bezoldigi gs axi u  oor het o der ijs, klasse A .1. Bezoldiging topfunctionarissen1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonderdienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 26 februari 2014,
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C   Overige gegevens

C1 Controleverklaring
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