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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Vrijeschool Zwolle, opgesteld geheel conform de eisen
zoals deze zijn beschreven voor het primair onderwijs. Het gaat daarbij vooral om verantwoording van
de uiterlijk zichtbare en meetbare resultaten.
Veel minder komt daarin al datgene tot uitdrukking wat ons geïnspireerd heeft, ons ontroerde of
nieuwe impulsen gaf. Oftewel al datgene wat uit enthousiasme voor het werken met de kinderen is
ontstaan, of waar juist moeite werd ervaren omdat het de kinderen geen goed zou doen.
Wat te denken van de uitvoeringen die de klassen aan elkaar gaven om te laten zien wat ze geleerd
hadden, verbeeld in een toneelstuk, gezongen of gespeeld op instrumenten. De tentoonstellingen van
schilderingen, werkstukken, zelfgebreide mutsen of het presenteren van eigen onderneminkjes. En de
leraren die met elkaar het kerstverhaal over het kind dat in ieder mens geboren wil worden in
vernieuwde vorm óver het voetlicht wisten te brengen. En niet te vergeten het zoeken naar een
geschikt nieuw onderkomen voor de groeiende school, de zin om daarnaar toe te gaan vanuit een
gesplitste klas, of juist de weerstand daartegen.
Of de ouders die hun bestuurstaak professioneel, objectief en met niet aflatende inzet vervulden.
En natuurlijk de vele gesprekken van de leerkrachten, begeleiders en directie met de ouders over het
wel én het wee van hun en onze kinderen. Het staat er allemaal niet met zoveel woorden in.
Maar er is genoeg ruimte tussen de regels gelaten om het wel te kunnen lezen. Wij wensen u veel
leesplezier.
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A1 Bestuursverslag
Schoolgegevens:
Naam:

Stichting Vrije School Zwolle

Vestigingen:
hoofdlocatie:

Michaëlschool, Bachlaan 8, Zwolle

nevenvestiging:

Ridder Jorisschool, Korianderplein 6-8, Zwolle

Directie:

Danielle Wessels

Website:

www.vrijeschoolzwolle.nl

E-mail:

info@vrijeschoolzwolle.nl

Kernactiviteiten :
Vrijeschool Zwolle biedt primair onderwijs aan kinderen van 4-13 jaar volgens het leerplan van het
vrijeschoolonderwijs. De school heeft vanwege het onderscheidende concept mede een streekfunctie;
kinderen uit de wijde omgeving reizen naar onze school om vrijeschoolonderwijs te volgen, veelal
gedurende hun gehele lagere schoolcarrière.

Doelstelling van de Stichting
Stichting Vrije School Zwolle is het bevoegd gezag van de Vrije School Zwolle -bestaande uit de
Michaëlschool 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 vrijescholen 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
Wij zien het als onze missie om excellent modern vrijeschoolonderwijs te bieden. Met ons onderwijs
willen we bijdragen aan de opvoeding van kinderen tot zelfbewuste vrijdenkende mensen die een eigen
antwoord hebben op de snel veranderende tijd. De inhoud van de lesstof en de wijze van aanbieden is
gerelateerd aan de ontwikkelingsfasen waar ieder mens doorheen gaat en sluit dus aan bij de leeftijd
van de kinderen. Naast het aanleren van de intellectuele vaardigheden, die leiden tot een helder denken,
worden de kinderen kunstzinnig gevoed en op die manier gevormd tot persoonlijkheden met een rijke
gevoelswereld. Door de uitdaging die ons onderwijs biedt om doelgericht in hun handelen te zijn,
ontwikkelen de kinderen wilskracht en doorzettingsvermogen. Zo wil de school haar bijdrage leveren
aan de ontwikkeling van toekomstige wereldburgers, die zelfbewust hun levensdoel kunnen vinden met
liefdevol respect voor hun 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
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van de mensheid, wat vervolgens terugkomt in de vertel- en periodestof 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. Leer- en lesinhouden worden op een
‘levende’ wijze gebracht middels het gelijkwaardig aanspreken van hoofd, hart en handen, zodat ieder
kind vanuit zijn eigen talent zelf een weg kan vinden tot zijn levensdoel.
Op deze wijze kunnen de kinderen zich deel van een geheel gaan voelen, hun positie beter bepalen en
hun eigen identiteit ontdekken.

Governance en organisatiestructuur
Juridische structuur
De formele werkgever van de Michaëlschool en de Ridder Jorisschool 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 “one tier”.
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.
De schoolleider (directeur) is naast de bestuurlijke verantwoordelijkheid belast met de dagelijkse
leiding. Zij stuurt de medewerkers aan. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
schoolleider zijn vastgelegd in een managementstatuut. In 2012 is de overstap gemaakt naar het
hierboven beschreven one-tier model
Het bestuur blijft wel als geheel verantwoordelijk naar buiten. De directeur is dus zowel lid van het
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.
Bij de invulling van het toezicht dient de Code Goed Bestuur van de PO-raad als leidraad.
In 2018 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; directeur

Mevrouw Wilke zal haar taak als penningmeester begin ’19 neerleggen. Naar opvolging of andere wijze
van invulling van de functie wordt nog gezocht. De bestuurlijke continuïteit wordt door het bestuur als
een belangrijke verantwoordelijkheid gezien waar in ’19 verdere opvolging aan wordt gegeven.
Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd.
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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 toezichthoudend 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 is een
beleidskring die valt onder verantwoordelijkheid van de directeur, waarin het voltallige team, door
afgevaardigden uit alle geledingen, is vertegenwoordigd. In de beleidsvergaderingen (1x per maand)
wordt het schoolbeleid vastgesteld; besluiten worden genomen volgens het consent-principe ( betekent
geen bezwaar) waardoor er breed draagvlak is voor beleid en de uitvoering daarvan. De pedagogischdidactische onderwerpen worden wekelijks in de pedagogische vergadering besproken.

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 meetbare
onderwijskwaliteit en de financiële positie. Deze verantwoording vindt hoofdzakelijk plaats middels het
jaarverslag. We voldoen aan de normen voor het basistoezicht van de onderwijsinspectie; bij het
laatste bezoek in ’17 beoordeelde de inspectie de school ‘goed’.
Bij horizontale verantwoording wordt verantwoording afgelegd over het functioneren van de school
aan ouders, leerlingen, personeel en overige belanghebbenden. Deze verantwoording wordt jaarlijks
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 bestuur hebben
tweejaarlijks een overleg met de MR.
Het vierjarenschoolplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld; nieuwe ambities worden toegevoegd
voor het daaropvolgende schooljaar. Deze worden opgenomen in de schoolgids.
Aan het begin van ieder schooljaar wordt in een algemene ouderavond vooruitgekeken op het nieuwe
schooljaar, worden speerpunten en ambities gedeeld en houden alle werkkringen een korte
presentatie zodat er een overzicht ontstaat van de te verwachten ontwikkelingen. Aan het eind van het
schooljaar wordt in een tweede algemene ouderavond teruggeblikt en verslag gedaan.
In het weekbericht worden ouders op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen en
wetenswaardigheden.

Belangrijkste elementen gevoerde beleid 2018
Op bestuurlijk gebied
De groei van de school zette ook in ’18 flink door en stond structureel op de bestuurlijke agenda. Er
vond regelmatig overleg plaats met de gemeente om uiteindelijk het volledige gebouw in Westenholte
toegewezen te krijgen op grond van het gestegen leerlingenaantal en de groeiprognoses.
Vanwege het nieuwe inspectiekader en de daarmee veranderde bestuurlijke verantwoordelijkheid is
binnen het bestuur gedurende ’18 een nieuwe vorm van toezichthouden ontwikkeld. Er is gekozen om
middels een OGSM alle ontwikkelingen binnen de school in kaart te brengen en te monitoren.
Richting, doelen, strategie en meting is vanuit overzicht geborgd. Samen met de voorzitter heeft de
directeur input van bestuur en team verwerkt in een helder format, een OGSM van de school, welke
leidraad is voor zowel bestuur als directeur en team.
Op bestuursniveau heeft verdere uitwerking van de sociocratische kringstructuur in ’18
plaatsgevonden. Zowel directeur als leerkrachten met leidinggevende verantwoordelijkheden hebben
scholing gevolgd om de kringstructuur met nadrukkelijk en expliciet beschreven eigenaarschap te
kunnen implementeren binnen de school. Het implementatieproces is in alle lagen van de school
gestart en zal in ’19 zijn vervolg krijgen. De cultuurverandering is goed in gang gezet en werpt zijn
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vruchten af; Eigenaarschap, professionele verantwoordelijkheid en gedragen schoolontwikkeling zijn
kernwaarden die transparant en zichtbaar zijn in de steeds groter wordende organisatie.
Om tijdig te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dit structureel
geplaatst op de bestuursagenda. In lijn met de nieuwe wet werden de verplichte aanpassingen
gedaan: het leerlingvolgsysteem ParnasSys werd aangepast; Een nieuw platform Social Schools (zie
A3) werd ingevoerd; Ouders werden geïnformeerd en er is opnieuw geïnventariseerd en vastgelegd
wat de wensen van ouders waren omtrent de privacy; Een medewerker is opgeleid tot fg functionaris.
Daarnaast werd nadrukkelijk ingezet op bewustzijn, bij alle medewerkers, met betrekking tot de
omgang met privégevoelige informatie.

Op onderwijskundig gebied
De school heeft een professioneel ontwikkelend karakter met een enthousiast sterk en saamhorig
team. Kwaliteitsverbetering is doorlopend aan de orde 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 werd ook in ’18 herkend en resulteerde in grote groei en een volwaardige
tweede school.
In het jaar ’18 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
organisatie. Het didactisch handelen stond daarbij centraal. De ambitie op onderwijskundig gebied is
om het didactisch handelen naar een hoger niveau te brengen. Aan de hand van ons specifieke
vrijeschoolaanbod heeft de school zich voor de uitdaging gesteld om aan de wereld zichtbaar te
maken wat in het algemeen niet meetbaar is -bijvoorbeeld persoonlijkheidsontwikkeling- maar wel
wezenlijk: de excellente vrijeschool, waar het gaat om de unieke mens met een eigen opdracht.
Het leiderschap van de school richtte zich op het vormgeven van de tweede locatie tot een
volwaardige school en de daarmee samengaande transformatie naar een passende
organisatiestructuur. Het coachen van de coördinatoren (zie A4), het stimuleren van het
eigenaarschap binnen de lerende organisatie en de kwaliteitsborging waren in ’18 - en zijn ook in ’19
de aspecten waar het accent op ligt.
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Intern toezicht
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A2 Verslag intern toezicht
Algemeen
De directeur is als uitvoerend bestuurder verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, de
beleidsuitvoering en de dagelijkse leiding van de school. Het bestuur ziet hierop toe en geeft daarmee
invulling aan haar taak van intern toezichthouder.
Bij de invulling van het toezicht dient de Code Goed Bestuur van de PO-raad als leidraad.
Het ouderbestuur vervult in haar hoedanigheid van toezichthouder drie rollen; het adviseren van de
directeur, toezicht houden op de uitvoering van de door haar gedelegeerde taken aan de directeur en
het vervullen van de werkgeversol voor de directeur.

Adviesrol
Om de adviesrol goed te kunnen vervullen en daadwerkelijk als klankbord voor de directeur te kunnen
fungeren, acht het bestuur een goede informatie-uitwisseling tussen uitvoerder en toeziend houder
essentieel. Het bestuur heeft er dan ook voor gekozen om driewekelijks - met uitzondering van de
zomervakantiemaanden - te vergaderen. Tijdens de gezamenlijke vergaderingen zijn onder andere de
volgende onderwerpen aan de orde geweest:


Aansturing van de school; Code Goed Bestuur, bestuurlijk handelen, bestuurlijke continuïteit



Organisatie ontwikkeling; structuurplan, implementatie kringstructuur met eigenaarschap en
gedelegeerde verantwoordelijkheden, ontwikkelen OGSM.



Aanhoudende belangstelling voor het vrijeschoolonderwijs en groei leerlingen;
leerlingprognoses, strategische keuzes, wachtlijsten



Jaarrekening 2017



Beleidsrijke meerjarenbegroting 2018



Strategisch beleid; evaluatie schoolplan 2017-2018 en schoolplan 2018-2019



Onderwijskwaliteit; doorontwikkeling zichtbaar maken authentieke vrijeschoolonderwijs
(excellente school), nieuw inspectiekader, anders en breder verantwoorden
onderwijsinhoudelijke processen, borging



HRM; vlootschouw, bestuursformatieplan, scholingsplan, invulling adjunct-directiefunctie,
verlaging werkdruk, preventie en ziekteverzuim, ziektevervanging, stakingen, professioneel
statuut



Financiën; (inning van) ouderbijdrage, eigen risicodragerschap, groeifinanciering ,
treasurystatuut, liquide middelen



Huisvesting; Ridder Jorissschool; visie, meerjarenbeleid en onderhoudsplanning, integraal
huisvestingsbeleid gemeente



Passend Onderwijs; SchoolOndersteuningsProfiel ’18-‘22



Medezeggenschap; ouderparticipatie



Samenwerking met externe partijen; Doomijn, De Stroming, OOZ, de Vrije Scholen MiddenNederland



Actuele lopende zaken
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Rol van toezichthouder
Een adequate en volledige informatievoorziening vormt de basis voor het houden van toezicht.
Daartoe stuurt de directeur beleidstukken ter voorbereiding op de bestuursvergadering, ter
beoordeling toe aan de overige bestuursleden.
In het kader van de toeziendhoudende rol heeft het bestuur de volgende (beleid)stukken
goedgekeurd:
 Jaarrekening 2017
 Schoolondersteuningsprofiel ’18-‘22
 Bedrijfsformatieplan 2018-2019
 Scholingsplan 2018-2019
 Jaarplan 2018-2019
 Schoolgids 2018-2019
 Beleidsrijke meerjarenbegroting 2018 (inclusief meerjarige onderhoudsplanning)
 Werkdrukverdelingsplan
 Treasurystatuut
De toezichthouders beheren ieder een portefeuille binnen het bestuur waarin zij vanuit hun eigen
beroepen specifieke expertise bezitten. De gebieden Communicatie/PR, Personeel en organisatie,
Onderwijskunde en Financiën zijn op deze manier geborgd.
Naast de rol als toezichthouder hebben de toezichthouders hun expertise operationeel ingezet door
samen met de directeur het nieuwe inspectiekader concreet uit te werken. Zo is de OGSM ; business
plan voor de school, op één A4 gezamenlijk uitgewerkt.
OGSM staat voor Objectives, Goals, Strategies en Measures. In één oogopslag is duidelijk hoe
verschillende onderdelen binnen de school samenhangen met de doelstelling en met elkaar. Dit maakt
het voor het bestuur een krachtig middel om de voortgang en focus te bewaken.
De OGSM is leidend in het volgen van de interne processen en was onderwerp van een meeting
tussen bestuur en team. De OGSM werd door het team met waardering en enthousiasme ontvangen:
de herkenning was groot en het team voelde zich gezien in hun belangrijk werk.
In 2018 is er één officiële klacht ontvangen. De klacht wordt in februari ’19 door de landelijke
klachtencommissie afgehandeld

Rol van werkgever
Twee van de toeziendhoudende bestuursleden hebben in 2018 naar tevredenheid een functioneringsen een beoordelingsgesprek gesprek met de directeur gevoerd. Vanwege de snelle groei van de
school en de daarmee samengaande start van een volledige tweede locatie is de functie van de
directeur verzwaard. In 2018 is een sollicitatieprocedure gestart om de directiefunctie uit te breiden.
Per 1 maart ‘19 zal de directie uitgebreid zijn met een directeur- ondersteuner.
Het team heeft grote waardering uitgedrukt voor de professionele bijdrage en inspanningen die het
bestuur levert aan de schoolontwikkeling.

12

Organisatie
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A3

Organisatie

Vrijeschool Zwolle
Vrijeschool Zwolle is een zogenaamde éénpitter binnen het ‘bijzonder primair onderwijs’.
Vrije School Michaël ligt in de wijk Holtenbroek, de Ridder Jorisschool in de wijk Westenholte, beiden in
Zwolle. Door de bijzondere grondslag zijn de scholen niet specifiek wijkscholen- al komen de meeste
kinderen uit Holtenbroek en Stadshagen- maar trekken kinderen aan uit heel Zwolle en uit omliggende
gemeenten als Kampen, Hattem, Nieuwleusen, Hasselt en verder. We vinden een 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.
De school telde op 1 oktober 2018, 376 leerlingen welke zijn ondergebracht in 15 klassen.
De school kende ook gedurende 2018 een grote groei. Voor diverse klassen op de Michaëlschool is
een wachtlijst gestart. De maximale klasgrootte voor de lagere school is 30 kinderen. Voor de kleuters
ligt dit aantal lager, op maximaal 27 kinderen aan het eind van het jaar. De ambitie is om de maximale
klasgrootte in de toekomst voor alle klassen te verlagen naar 26 kinderen. Dit is mogelijk op het moment
dat beide scholen een stabiel aantal leerlingen kent in alle groepen.
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 consent 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.

Lerende organisatie
De eerder ingezette ontwikkeling naar een lerende organisatie heeft zich goed voortgezet. De
werkgroepen zijn opgegaan in de nieuwe -minder vrijblijvende- sociocratische kringstructuur waarin
kringstatuten, kringplannen met heldere haalbare doelstellingen ten grondslag liggen aan het mandaat
wat iedere kring krijgt.
In 2018 is de inzet vooral gericht geweest op het aanstellen en opleiden van coördinatoren/
kringverantwoordelijken om de implementatie van de kringstructuur te borgen. Zij zijn gecoacht op
taak- en roluitvoering. De vorming en verantwoording van het onderwijs is middels deze structuur
volledig teruggekomen binnen het domein van de leerkrachten. Dit vraagt van eenieder een
proactieve en samenwerkende houding, waarbij gelijkwaardigheid en het nemen van verantwoording,
dragende uitgangspunten zijn.

Communicatie en de AVG
In 2018 is het nieuwe social media platform voor ouders en medewerkers ‘ Social Schools’ ingevoerd.
Dit maakt informeren eenvoudiger en doeltreffender naar alle betrokkenen. Hierdoor is afgelopen jaar
een grote verbetering opgetreden in de interne en externe communicatie. Met dit platform wordt aan de
AVG-wet voldaan.
Binnen de school is een AVG-beheerder aangesteld die er binnen de gestelde kaders voor zorg heeft
gedragen dat de school voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Er zijn diverse
aanpassingen gedaan binnen de gebruikte systemen.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad was in 2018 nog zoekend naar een inspirerende vorm. Het
personeelsgedeelte vergaderde niet mee omdat alle besluiten met consent van het personeel worden
14

genomen en hun stem daarmee vertegenwoordigd en geborgd is. Het oudergedeelte vergaderde in
kleine kring, op uitnodiging in aanwezigheid van de schoolleider.
2018 stond voor de oudergeleding met name de ouderparticipatie centraal. Er is geïnvesteerd in het
ophalen van het oudergeluid. Maandelijks zijn er koffieochtenden georganiseerd waarbij een thema
centraal stond waarover ouders bevraagd werden of hun zegje konden doen. De uitkomsten werden
gedeeld met de schoolleider en resulteerden in directe acties.
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad bestond eind ’18 uit slechts 2 ouders:
Sarina Veenstra – voorzitter
Edwin Westerhof
De voormalige secretaris heeft halverwege het jaar zijn functie neergelegd.
Begin 2019 worden er verkiezingen uitgeschreven om de medezeggenschapsraad uit te breiden en
nieuwe ambities te formuleren.

Ouderparticipatie
In 2018 is het onderwerp ouderparticipatie vorm gegeven middels gesprek en daaruit voortvloeiende
concrete verbeteracties. De MR heeft hierin een belangrijke voorbeeldrol vervult.
Naast de koffieochtenden is er een klassenouder bijeenkomst georganiseerd waarin de schoolleider
met alle klassenouders in gesprek is geweest. Dit heeft geleid tot een gewoonteboek voor
klassenouders ter ondersteuning van hun taak en tot onderlinge klassenouderbijeenkomsten in kleiner
comité.
Het VOK organiseerde lezingen, knutselochtenden en een adventsmarkt en droeg daardoor
substantieel bij aan de schoolcultuur.
Op verzoek van ouders werden presentaties vanuit de klassen steeds vaker georganiseerd.
De kleuterschool zette vooral in op een stukje ouderopvoeding met betrekking tot de specifieke
vrijeschool inhouden en verzorgde thema ouderavonden. Een belangrijke opgave voor de toekomst
om dit gebied verder te verzorgen om zo de schoolcultuur te borgen.

Decentraal georganiseerd overleg
BLOZ
De directeur is als uitvoerend bestuurder lid van het BLOZ waarin alle Zwolse schoolbesturen PO en
VO vertegenwoordigd zijn. De Zwolse schoolbesturen formuleren gezamenlijke ambities en
onderwijsdoelstellingen en zijn gesprekspartner van de gemeente.

Integraalhuisvestingsoverleg Zwolle
Wij nemen vanuit het BLOZ deel aan het integraal huisvestingsoverleg waaraan gemeente en
schoolbesturen deelnemen. Gezamenlijk wordt een integraal huisvestingsplan opgesteld.

De Stroming
De directeur maakt deel uit van het bestuur van het samenwerkingsverband voor passend onderwijs.

Samenwerkingsverbanden/ Samenwerkingspartners
Passend Onderwijs
Er wordt door de school actief geparticipeerd binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs ‘
De Stroming’.
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Er wordt jaarlijks een schriftelijke verantwoording afgelegd over de aan ons uitgereikte financiële
middelen. Andersom verantwoordt de school haar inzet van middelen aan ‘2305’, het overkoepelend
deelverband voor passend onderwijs .
Voor afstemming binnen de wijk onderhoudt de school contact met de schoolmaatschappelijk werkster
die wekelijks een aantal uren beschikbaar is voor onze school.

Vrijescholen Midden Nederland
Hoewel Vrijeschool Zwolle niet tot Midden Nederland behoort mag zij deelnemen op grond van het
éénpitter zijn temidden van grote besturen. Op schoolleidersniveau wordt er intensief samengewerkt
om elkaar op bestuurlijk-, strategisch niveau te versterken door kennis en informatie te delen:
Periodiek vinden er schoolleiders- overleggen plaats die door alle betrokkenen als zeer waardevol
worden ervaren.

Doomijn
Met Doomijn Westenholte is nauwere samenwerking vormgegeven om ook op de nieuwe locatie
Ridder Joris een bij de school aansluitend, herkenbaar bso-aanbod te verzorgen en op termijn een
vrije peutergroep te starten.
Met Doomijn locatie Michaël onderzoeken we hoe doorlopende leerlijnen kunnen worden vorm
gegeven.

De Stadkamer gemeente Zwolle
In november ’18 is het predicaat fase 3 cultuurschool weer voor twee jaar toegekend; dit heeft als
gevolg dat de maximale bekostiging wordt ontvangen. Deze positieve herbeoordeling van de
ontwikkeling van ons cultuuronderwijs, door de Stadkamer, is gebaseerd op evaluatie van de geboden
cultuurleerleerlijnen en cultuuraanbod, met externe cultuuraanbieders ter professionalisering van de
leerkrachten . Het bestaande subsidieniveau blijft gehandhaafd en er kan worden ingezet op verdere
uitbreiding van het cultuuronderwijs.

Logopediepraktijk Zwartewaterland
Binnen de Ridder Jorisschool wordt samengewerkt met een logopediste die een ruimte huurt in de
school. Kinderen kunnen rechtstreeks naar haar worden verwezen.

Kentalis
Kentalis is het audiologische centrum van Zwolle waarbij kinderen van de school terecht kunnen om te
toetsen wat er met het gehoor van een kind aan de hand is en helpt bij het vinden van oplossingen om
hierin te ondersteunen. Vanuit Kentalis vindt begeleiding van de leerkrachten plaats om spraak
taalproblemen vroegtijdig te kunnen signaleren.

PMT praktijk
Binnen de Ridder Jorisschool wordt ook samengewerkt met een psychomotorische therapeut. De
Kinderpraktijk Zwolle wordt gehouden in het speellokaal in het gebouw van de school. Hierdoor is een
vertrouwde omgeving gecreëerd waarin kinderen terecht kunnen voor extra sociaal emotionele
ondersteuning.

Maatschappelijke ontwikkelingen
De school geeft haar maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm door zorg te dragen voor het
leefklimaat van de kinderen uit de wijk waarin de scholen staan. 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 . De voorbereidingen voor een aangrenzend groene plein op de nieuwe locatie zijn
in ’18 van start gegaan.
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 De school stond in 2018 volop in de belangstelling met het groene plein en vervulde een
ambassadeursrol; vele scholen werden rondgeleid. Provincie Overijssel hield in de school een
voorlichtingsbijeenkomst ‘ alle schoolpleinen groen in 2021’.
 De directeur werd uitgenodigd voor een gesprek met minister Slob over de eigen schoolpraktijk naar
aanleiding van de Staat van het Onderwijs.
 Het predicaat ‘excellente school’ is in 2018 nader verkend. De nadrukkelijke ambitie van team en
bestuur is om in het komende 4- jaren schoolplan het traject uit te zetten wat resulteert in het predicaat
excellent op het gebied van eigentijd authentiek vrijeschoolonderwijs.

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
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. Het meubilair en de leermaterialen zijn gemaakt van natuurlijke materialen.
In 2018 is de tweede locatie verbouwd met gebruik van natuurlijk materiaal en natuurlijke verf.
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.
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).
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 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.
 Schoolbrede 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.

Klachtenregeling
De interne klachtenregeling is bekend bij ouders.
Er is een veiligheidscoördinator opgeleid welke naast de schoolleider aanspreekpunt is bij klachten.
Ook is er een vertrouwenspersoon voor beide locaties, voor zowel kinderen, ouders als
personeelsleden. In ’18 heeft niemand gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
De school is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie. Er is daar één klacht ingediend in
2018. De behandeling daarvan vindt plaats in februari ’19.
De klachtenregeling is te vinden in de schoolgids; deze is geplaatst op de website.

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 dit is 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.
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Onderwijs en identiteit
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A4 Onderwijs en identiteit
Het onderwijsaanbod 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
werden ook in ’18 gevolgd en meegenomen in de voortdurende vernieuwing van het onderwijsaanbod.
Het bieden van eigentijds vrijeschoolonderwijs is leidend bij de keuzes die worden gemaakt.
De inhoudelijke verbeterplannen van 2018 hebben zich met name gericht op didactiek, taal en zorg.
Deze onderwerpen kwamen in alle schoolkringen ( kleuter-/ 1,2,3- / en 4,5,6 kring) terug waar ze
werden toegespitst op de betreffende klassen.
Alle ambities en verbeterpunten met betrekking tot onderwijs en identiteit worden conform het 4- jaren
schoolplan verwerkt en zijn ondergebracht bij de verschillende werkkringen:








Taalkring
Natuur en Techniekkring
Sociale veiligheidskring
Overgang kleuters-klas 1 kring
Jaarfeestenkring
Cultuurkring
Didactische kring

Iedere kring heeft een leidend kringplan opgesteld waarin de doelstellingen voor het jaar zijn
geformuleerd en een tijdslijn is uitgezet. De kring heeft het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid
om de gestelde doelen te behalen. Dit genereert veel ontwikkeling, enthousiasme en een breed
gedragen schoolbeleid.
Naast de specifieke kringen zijn een aantal domeinen bij individuele eigenaren ondergebracht:






Bewegend onderwijs
Meer-en hoogbegaafden onderwijs
Passend onderwijs
Intervisie en coaching
Coöperatief leren voor vrijescholen

De eigenaren staan borg voor de schoolontwikkeling met betrekking tot hun domein. Ze zijn
verbonden aan alle klassen. Er is gedurende 2018 expliciet ingezet op het borgen en verder
ontwikkelen van de inhouden die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld.

Cultuuronderwijs
Het cultuuronderwijs kent een eigen financieringsstroom; het cultuurbudget wordt toegekend en
uitgekeerd via het fonds van de Stadkamer.
Met de groei van het aantal leerlingen stijgt het beschikbare bedrag; als fase 3 school ontvangen wij
een substantiële bekostiging van de cultuuractiviteiten.
In 2018 werden er iPads, boeken en muziekinstrumenten aangeschaft en werd er vanuit het
cultuurbudget vorm gegeven aan de leerlijn dans en beweging en aan de leerlijn multimedia op de
vrijeschool.
Daarnaast werd het muziekonderwijs structureel verder ontwikkeld vanuit een muzieksubsidie.
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Passend Onderwijs
De school heeft in ’18 het School Ondersteuningsprofiel (SOP) geëvalueerd en op grond daarvan een
nieuw SOP geschreven ’18-’22 met onveranderd het uitgangspunt dat ieder kind recht heeft op bij hem
of haar passend onderwijs.
Afstemming op wijk- en stadsniveau is bereikt. Schoolmaatschappelijk werk wordt structureel ingezet.
Ambulante begeleiding en orthopedagoge zijn vast verbonden aan de school.
De school heeft conform het schoolondersteuningsprofiel vormgegeven aan passend onderwijs voor
hoogbegaafde kinderen. Er wordt niet langer deelgenomen aan de Cnopiusklas omdat dit strijdig is met
ons concept en er binnen de school een passend aanbod gerealiseerd wordt.
De Meanderklas is geëvalueerd en op grond hiervan is besloten de succesvolle inhoud ervan deels
naar de klassen te verplaatsen zodat meer kinderen er profijt van kunnen hebben. Daarnaast blijft de
Meanderklas bestaan voor de kinderen die desondanks extra zorg nodig hebben.

Multicultureel vrijeschoolonderwijs
De wens van de school is, om een afspiegeling te zijn van de maatschappij zoals hij er op dit moment
uitziet. Om de kinderen deel te laten zijn van de wereld zoals deze er buiten de muren uitziet. Tot voor
kort waren wij een ‘witte’ school; dit is echter veranderd als gevolg van onze naar de wijk gerichte
opstelling.
De moderne nieuwe opgave op zoek te gaan naar de invulling van multicultureel vrijeschoolonderwijs
tekende zich nog nadrukkelijker voor ons af met de start van de Ridder Jorisschool. Hier zijn in korte
tijd veel leerlingen gestart met verschillende nationaliteiten. Wij zijn in ’18 gestart met het leggen van
contacten met vrijescholen die hierin verder zijn en zullen dit onderwerp in het nieuwe 4-jaren plan
verder uitwerken.

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 borgt, binnen haar aanbod, 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
vrijeschoolonderwijs. Deze route is nog niet vanzelfsprekend. We zetten in op het zichtbaar maken
van de doorlopende leerlijnen.
Uitstroom naar het VO

2017-2018

VWO

14,29%

HAVO/ VWO

14,29%

HAVO

42,86%

VMBO TL/ HAVO

17,86%

VMBO TL
VMBO GL t/m VMBO TL

7,14%

VMBO KB
VMBO BB/ KL
VMBO BB

3,57%
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A5. Personeel
Algemeen
Deskundigheidsbevordering, eigenaarschap en vitaliteit van de leerkrachten waren de thema`s van
het personeelsbeleid van afgelopen jaar. Terugdringen van de werkdruk en het ziekteverzuim hebben
het afgelopen jaar een vervolg gekregen. Beheersmaatregelen die hiertoe geleid hebben:
 In teamverband bespreking van de werkdruk en het met consent opstellen van het
werdrukverdelingsplan; 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.

Professionalisering en onderwijskundige ontwikkelingen
In ’18 zijn verschillende interne professionaliseringstrajecten vormgegeven; zowel op team- als op
individueel niveau. Het accent lag op intervisie, taalonderwijs, sociocratische gesprekstechnieken en
besluitvorming.
Om structureel een didactische coach in de school te faciliteren heeft één van de leerkrachten een
video interactie coachingsopleiding gevolgd en diverse collega’s begeleid op de werkvloer.
De intern begeleiders zijn eveneens gestart met een opleiding video-interactie ‘ Marte Meo’ waarbij
ingezoemd wordt op gelukte handeling en talent.
Beginnende leerkrachten volgden de Zutphencursus gericht op het bieden van specifiek
vrijeschoolonderwijs.
Om ook in de toekomst de vrijeschool van deskundige leraren te voorzien, is extra ingezet op
stageplekken, betaalde en onbetaalde leerwerkplekken en op coaching van nieuwe leerkrachten daar
waar nodig.

Ziektevervanging
De aanpassing van de wet Werk en Zekerheid heeft in 2018 de mogelijkheden tot vervanging bij
ziekte vergroot. Echter het vinden van vervanging blijft een probleem wat de continuïteit van het
onderwijs in gevaar brengt. Naast het feit dat ook wij merken dat er in het algemeen een
leerkrachtentekort is, is onze specifieke vraag naar gespecialiseerde vrijeschoolleerkrachten een extra
belemmerende bijkomstigheid. Dit probleem is deels ondervangen door structureel interne
oplossingen in te bouwen in de organisatie. Er werken leerkrachten boven formatief om in te kunnen
vallen bij ziekte. Daarnaast zijn de werkdrukgelden zo ingezet dat vrij geroosterde leerkrachten met
een werkdruk verlagende opdracht vanuit het team, ook ingezet kunnen worden bij ziekte. Bij
meerdere zieke leerkrachten hebben we klassen moeten verdelen en in uiterste nood klassen thuis
moeten laten.

Ziekte en zwangerschap
In 2018 kende de school twee zwangere medewerkers die beiden terugkeerden en deels
ouderschapsverlof hebben opgenomen.
In 2018 heeft voor één medewerker deelontslag plaats gevonden nadat het UWV na een herkeuring de
definitieve belastbaarheid heeft bepaald. Er is voor deze medewerker een nieuwe functie gecreëerd.
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Ten opzichte van de landelijke cijfers was er ook in 2018 een relatief laag ziekmeldingspercentage, met
een hoog langdurig ziekteverzuim. Het ziekteverzuim werd wederom bepaald door langdurig zieken,
een kleine groep medewerkers. Het gemiddeld verzuim is ten opzichte van 2017 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.
De meldingsfrequentie ziekte is gestegen. Dit is te verklaren omdat er is gestuurd op kortdurend verzuim
om langdurig verzuim te voorkomen. Het ziekte verzuimpercentage is ten opzichte van 2017 naar
beneden gegaan en ligt nu op 6,7%. Dit ligt nog steeds boven de streefwaarde maar beweegt de goede
kant op. Het hoge cijfer wordt verklaard door een medewerker met een burn-out.

Schoolklimaat gedragen door goed veiligheidsbeleid
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 voor de school. Afspraken over de fysieke en sociale omgeving maken er onderdeel van uit
en de afspraken worden aantoonbaar nageleefd door alle betrokkenen. Sinds augustus 2018 is er een
vaste werkkring sociale veiligheid binnen de school. Deze wordt gevormd door een aantal
medewerkers met affiniteit en/of expertise op het gebied van veiligheid en staat voor een
schoolgemeenschap waarbinnen iedereen veilig kan leren, werken en samen zijn. Deze kring zorgt
daarmee ook dat het veiligheidsbeleid binnen de school wordt geborgd. Binnen de kring zijn de
volgende rollen belegd: veiligheidscoördinator, vertrouwenspersoon voor de school en
vertrouwenspersoon voor de kinderen. Daarnaast zijn twee medewerkers binnen de kring bevoegd als
regenboogtrainer. Om continue zicht te houden op de veiligheid binnen de school wordt een maal per
3 weken de veiligheid binnen de school door de kring besproken en halfjaarlijks een meting van de
veiligheid van de leerlingen uitgevoerd. Dit geldt als een signalering aan de hand waarvan het team,
indien nodig, tot interventies komt.
Ook dit jaar (2018/2019) scoort de school boven gemiddeld op het welbevinden van de leerlingen (8.5
op scholen op de kaart). Zowel leerlingen als ouders geven aan dat het schoolteam er werk van maakt
als er situaties van sociale onveiligheid (dreigen te) ontstaan. 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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A6. Huisvesting
Huisvesting was als gevolg van de groei van de school in 2018 een actueel onderwerp op de bestuurlijke
agenda.

Groei
De groei van het aantal leerlingen is in 2018 volgens prognose verlopen. In het schooljaar 2018-2019
is de school gestart met vijf kleuterklassen en is de tweede stroom tot en met klas 5 gegroeid.
Gebleken is dat de vraag naar onderwijs op de Michaëlschool groter is dan het aantal beschikbare
plekken. Voor meerdere klassen zijn wachtlijsten gestart. Op de Ridder Jorisschool is ruimte om te
groeien.
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 in ’18 uitgebreid overleg geweest met de
gemeente en met OOZ vanwege de overname van het gebouw. De school neemt deel aan het
besturenoverleg op het gebied van huisvesting en wordt meegenomen in het integraal huisvestingsplan
voor alle scholen van Zwolle.

Tweede volwaardige locatie
Na een intensief traject heeft de gemeente Zwolle uiteindelijk halverwege ’18 op grond van groei,
prognoses, huisvestingsbehoefte en gemeentelijke afwegingen besloten het volledige gebouw op de
tweede locatie aan Vrije School Zwolle toe te kennen.
Ter overname van het gebouw heeft de school een schouw laten uitvoeren door Bureau
Bouwmeester. De gemeente wilde daar echter nog een tweede onafhankelijke schouw aan
toevoegen. Deze was pas in november ter bespreking gereed. Het gesprek over achterstallig
onderhoud en voorwaarden tot overname is tot op heden niet afgerond. De school heeft noodzakelijke
onderhoudskosten voorgefinancierd.
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 brinnummer te verkrijgen. Met hem zal ook het verdere proces
ter definitieve overname van het gebouw worden gedaan.
De tijdelijke huisvesting in de vorm van twee omgebouwde units was niet langer nodig dus deze zijn in
augustus ’18 afgebroken. Het vrijgekomen braakliggende terrein zal in ’19 toegevoegd worden aan het
huidige groene plein. Hiervoor worden wederom fondsen geworven ter financiering.

26

Financiën

27

A7 Financiën
Meerjarige investeringen
Er is geïnvesteerd in het vertimmeren en aanpassen van het totale 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. Daarbij hoort het gebruik van natuurlijk en duurzaam materiaal.
In het kader van voor onze school karakteristiek ‘bewegend onderwijs’ is ook in 2018 geïnvesteerd in
‘bewegend meubilair’ voor de tweede nieuwe kleuterklas.
Op de Ridder Jorisschool is tevens geïnvesteerd in de eerste inrichting van drie nieuwe lokalen,
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.
Er is in 2018 een vervolg gegeven aan de opbouw van de schoolbibliotheek op de Michaëlschool; daar
hoorde het uitbreiden van de boeken in de school bij. Ook dit jaar is geïnvesteerd in kleuterboeken en
nieuw educatief kleutermateriaal als onderdeel van een kleuter speel-o-theek waardoor materiaal
rouleert tussen de klassen.
Ook voor de Ridder Jorisschool is geïnvesteerd in de opzet van een schoolbibliotheek; er zijn kasten
getimmerd en de eerste helft van de boekencollectie is aangeschaft. In ’19 volgt de tweede helft van de
investering.
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.
Voor de Ridder Jorisschool zijn qua methodes, toetsen en leermiddelen diverse investeringen gedaan
die nodig waren nu deze niet meer in gezamenlijkheid gebruikt konden worden vanwege de verhuizing
naar de andere locatie.
Standaard investeringen zijn verder niet toegelicht, spreken voor zich.

Financiën
De financiële positie op 31 december 2018
De financiële positie van de school is in 2018 licht verbeterd.
Analyse resultaat 2018 t.o.v. de begroting 2018
De begroting van 2018 komt op een resultaat van € 24.820 negatief. De werkelijke (gerealiseerde)
exploitatie sluit met een positief resultaat van € 34.120. In werkelijkheid is het resultaat € 58.940
gunstiger dan begroot.
Cijfermatig valt het verschil, in hoofdlijnen, als volgt te verklaren:
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Resultaat gunstiger door:
Hogere rijksbijdragen OCW
Hogere doorbetaling rijksbijdrage SWV
Hogere overige baten
Lagere afschrijvingslasten

€
255.870
30.820
9.180
1.190
297.060

Resultaat ongunstiger door:
Hogere personele lasten
Hogere huisvestingslasten
Hogere overige lasten
Lagere financiële baten

190.750
27.830
18.540
1.000
238.120

Beter resultaat 2018 t.o.v. begroting 2018

58.940

De belangrijkste oorzaken voor de verschillen ten opzichte van de begroting zijn:
Hogere rijksbijdragen OCW
De groeibekostiging is niet begroot omdat niet duidelijke was of de enorme groei zich wel zou
doorzetten in verband met een tweede locatie. Daarnaast wordt de indexering personele bekostiging
niet begroot.
Hogere doorbetaling rijksbijdrage SWV
De bijdrage vanuit SWV worden altijd behoudend begroot omdat nog steeds niet duidelijk is wanneer
de bijdrage zal stoppen.
Hogere overige baten
De oorzaak hiervan is de hogere ouderbijdrage.
Hogere huisvestingslasten
Hogere dotatie onderhoudsvoorziening.
Hogere personele lasten
Grotendeels door de aangepaste cao.
Hogere overige lasten
Er zijn enkele extra advies werkzaamheden verricht. Door de tweede locatie zijn er extra kosten
geweest, en er zijn extra kosten gemaakt rondom ICT.

Analyse resultaat 2018 t.o.v. het resultaat 2017
Het resultaat van 2017 was € 30.660 positief. De exploitatie van 2018 sluit met een positief resultaat
van € 34.120. Het resultaat van 2018 is € 3.460 gunstiger dan het resultaat van 2017.
Cijfermatig valt het verschil, in hoofdlijnen , als volgt te verklaren:
Resultaat gunstiger door:
Hogere rijksbijdrage OCW
Hogere doorbetaling rijksbijdrage SWV
Hogere overige baten
Lager overige lasten

€
344.940
26.470
12.810
4.680
388.900
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Resultaat ongunstiger door:
Hogere personele lasten
Lagere gemeentelijke bijdragen
Hogere afschrijvingslasten
Hogere huisvestingslasten

343.090
3.030
3.660
35.660
385.440

Verschil resultaat 2018 t.o.v. resultaat 2017

3.460

De belangrijkste oorzaken voor de verschillen ten opzichte van vorig jaar zijn:
Hogere rijksbijdrage OCW
Dit komt door de leerlingen groei en de indexering.
Hogere doorbetaling rijksbijdrage SWV
Stijging komt door leerlingengroei en kleine verhoging bijdrage per leerling.
Hogere overige baten
Stijging hogere ouderbijdrage door leerlingengroei.
Lagere overige lasten
Dit wordt grotendeels veroorzaakt door lager uitgaven van het verbruiksmateriaal.
Hogere personele lasten
Stijging wordt veroorzaakt door de stijging van het gemiddelde fte (3,6) en loonstijging Cao.
Hogere huisvestingslasten
Door de extra locatie zijn er meer onkosten ontstaan en er is een hogere onderhoudsvoorziening
dotatie.
Investeringbeleid
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 € 78.130 geïnvesteerd in 2018, het begrote bedrag beliep € 93.000.
Analyse balansposten 2018 t.o.v. 2017
De boekwaarde van de materiële vaste activa is gestegen met € 62.200, dit is het saldo van de
investeringen minus de afschrijvingen, het grootste gedeelte is geïnvesteerd bij inventaris en
apparatuur. De vorderingen stijgen met € 14.760, met als belangrijkste veroorzakers : de
vooruitbetaalde huisvestingslasten en de vordering bij het Ministerie van € 7.290. de daling ligt bij de
debiteuren en overige vorderingen voor € 7.570. Per saldo is dit een stijging van 11%.
De kortlopende schulden zijn gestegen met € 35.440. Door zowel stijging van crediteuren als de
belasting/premies en overlopende passiva wordt dit gerealiseerd. Omdat het om een momentopname
gaat, is deze stijging niet verder gespecificeerd.
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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 2018 herzien en opnieuw door
het bestuur 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 ObT te Borne.
De Stichting Vrije School Zwolle heeft haar liquide middelen ondergebracht bij de 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
2018

2019*

2020*

2021*

2022*

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

17,21

17,20

19,07

19,65

19,65

- OOP

5,61

6,32

5,85

5,85

5,85

Totaal

23,83

24,52

25,92

26,50

26,50

376

404

424

444

446

Personele bezetting
- Directie
- OP

Leerlingentelling per 1 oktober
* Prognoses
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Balans
Activa

2018

2019*

2020*

2021*

2022*

Vaste activa
- Materiële vaste activa

200.730

273.250

315.380

329.880

330.790

Totaal vaste activa

200.730

273.250

315.380

329.880

330.790

- Vorderingen

143.650

154.860

161.260

166.710

171.520

- Liquide middelen

355.440

324.390

310.710

414.170

576.880

Totaal vlottende activa

499.090

479.250

471.970

580.880

748.400

Totaal activa

699.820

752.500

787.350

910.760

1.079.190

429.980

457.330

542.270

710.340

Vlottende activa

Passiva
Eigen vermogen (na resultaatbestemming)
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserve publiek

403.060
31.820

31.820

31.820

31.820

31.820

434.880

461.800

489.150

574.090

742.160

- Personeelsvoorzieningen

13.020

13.400

14.170

14.490

14.490

- Overige voorzieningen

54.530

70.970

71.290

106.690

106.690

Totaal voorzieningen

67.550

84.370

85.460

121.180

121.180

7.440

7.440

7.440

7.440

7.440

- Crediteuren

37.200

43.770

45.380

46.130

46.490

- Belastingen en premies soc.verz.

64.450

66.320

70.100

71.680

71.680

- Schulden terzake pensioenen

17.300

17.800

18.820

19.240

19.240

- Overige kortlopende schulden

16.130

16.130

16.130

16.130

16.130

- Overlopende passiva

54.870

54.870

54.870

54.870

54.870

Totaal kortlopende schulden

197.390

206.330

212.740

215.490

215.850

Totaal passiva

699.820

752.500

787.350

910.760

1.079.190

Totaal eigen vermogen
Voorzieningen

Kortlopende schulden
- Vooruitontvangen gelden

* raming

-

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
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vermenigvuldigd met de personele lasten in het verslagjaar gedeeld door personele lasten in het
voorgaande jaar. Overige kortlopende passiva en overlopende passiva is een ongewijzigde
balanspost van voorgaand jaar.

Raming van baten en lasten
Baten
Rijksbijdragen
Overige baten
Totale baten

2018

2019*

2020*

2021*

2022*

1.828.940

2.072.310

2.211.160

2.329.430

2.433.850

63.980

45.350

41.750

41.750

41.750

1.892.920

2.117.660

2.252.910

2.371.180

2.475.600

1.591.140

1.774.070

1.893.630

1.946.390

1.964.310

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen

15.930

20.500

24.900

27.690

28.630

Huisvestingslasten

108.480

137.800

139.600

139.950

140.150

Overige lasten

142.700

157.770

166.780

171.560

173.790

1.858.250

2.090.140

2.224.910

2.285.590

2.306.880

34.670

27.520

28.000

85.590

168.720

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldo financiële bedrijfsvoering
Totaal resultaat

(550)
34.120

(600)
26.920

(650)
27.350

(650)
84.940

(650)
168.070

* Raming

Toelichting
Door de te verwachten leerlingenstijging is een inkomstenstijging te verwachten.
Daarbij zal de wtf ook recht evenredig mee stijgen. Bij alle baten wordt het voorzichtigheidsprincipe
toegepast. Voor wat betreft de kosten worden de hoogstwaarschijnlijke bedragen gehanteerd.
Aangezien De Vrije School Zwolle voor het derde achtereenvolgende jaar een positief resultaat kent,
wat mede te danken is aan het goed controleren van het uitgave patroon is de begroting voor de
komende jaren met louter positieve resultaten bepaald. De trend van de leerlingenstijging is in 2015
ingezet.
Nationale aanbestedingswet
De nationale aanbestedingswet is in 2018 alleen voor uitgaven tot € 221.000 van toepassing geweest.
Op basis van het meerjarig onderhoudsplan is nogmaals intern bekeken en er is voor gekozen om de
dotatie van de voorziening aan te passen, welke financieel past binnen het begrote budget. Omdat er
sprake is van een nieuwe locatie waar ook onderhoud aan zal moeten worden gepleegd en er nog
geen meerjarig onderhoudsplan voor de tweede locatie aanwezig is, is men uitgegaan van de
onderhoudscomponent binnen de rijksbijdrage. Ook in 2019 zijn er nog gesprekken gaande rondom
de overdracht van de tweede locatie tussen gemeente en schoolbestuur. Zodra deze zijn afgerond en
een onderhoudsplan aanwezig is zal er opnieuw nauwkeurig gekeken worden naar de
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onderhoudsvoorziening, vooralsnog wordt op basis van het veiligheidsprincipe gebruik gemaakt van
de informatie hoe het ministerie bij de bekostiging verdeeld over de verschillende componenten.
Van de Europese aanbestedingswet is in 2018 geen gebruik gemaakt.

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 risicoinventarisatie 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 <0,75 (zoals de Vrije School Zwolle) en voor grote besturen op <1,00
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 2017 in beeld gebrachte risico’s zijn in 2018 nader bekeken en waar
mogelijk adequaat afgedekt. De risico’s met betrekking tot het ziekteverzuim worden in 2018 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. In tegenstelling
tot de gemeenteprognoses zijn de eigen prognoses de afgelopen jaren betrouwbaar gebleken.
Deze worden op grond van geanalyseerde instroomgegevens opgesteld.



Voor nieuwe medewerkers wordt gewerkt met een tijdelijk contract. Maandelijks worden de
leerlingprognoses vergeleken met de actuele leerlinggroei door directeur en besproken met het
toeziendhoudend bestuur. Daarnaast wordt actief ingezet op PR en profilering van de school
en is de antroposofische peutergroep uitgebreid in samenwerking met kinderopvang Doomijn,
om kinderen en ouders al vroeg te binden aan de school.

Risico’s met betrekking tot personeelsbeheer:


Hoge werkdruk door de administratielast en het effect van de wet op passend onderwijs. Hiertoe
zijn beheersmaatregelen getroffen. Er is vanuit de werkdrukgelden een werkdrukverdelingsplan
opgesteld waarbij uitgangspunt is geweest dat de werkdrukverlichting voor alle leerkrachten te
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merken moet zijn.


Lerarentekort. De school investeert nadrukkelijk in het opleiden van reguliere leerkrachten tot
vrijeschoolleerkracht om een lerarentekort in de toekomst voor te zijn. Daarnaast wordt contact
met de PABO’s vormgegeven door gastlessen te geven en stagiaires op te leiden.



Tekort aan invallleerkrachten. Daartoe zijn leerkrachten boven formatief aangesteld om de
vervanging zo veel mogelijk intern op te kunnen vangen. In het sollicitatieprofiel is de
wenselijkheid tot invallen buiten de vaste uren opgenomen.



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.

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. Daaropvolgend is in 2018 een vlootschouw gemaakt. In het
strategisch personeelsplan zijn leeftijdsopbouw en individuele professionalisering in relatie tot
de schoolontwikkeling leidende uitgangspunten. In het functiebouwwerk zijn ook de criteria voor
beoordeling en inschaling vastgelegd.



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 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 gebleken. Dit concept is in ’18 zo ingericht dat
meer kinderen, er ook in klasverband profijt van kunnen hebben. Er wordt ingezet op de
executieve functies en 21e-eeuwse vaardigheden. Gedurende ’18 is een didactisch coach
structureel ingezet om leerkrachtvaardigheden te versterken.



Versplintering van kennis en processen door groei parttimebanen: er wordt ingezet op zoveel
mogelijk fulltime invulling van nieuwe vacatures. Uren van parttimers worden geclusterd, in een
klas ingezet.

Risico’s met betrekking tot bekostiging:


‘Achterlopende’ bekostiging: dit ontstaat zodra de groei zodanig laag is dat wij niet in
aanmerking komen voor groeibekostiging, wat tot nu toe nog niet aan de orde is geweest.
Daarnaast wordt er nu geen rekening gehouden met de bekostiging van een tweede locatie.
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Er dient hiervoor nog een verzoek ingediend te worden of via een nevenlocatie registratie of
een tweede Brin-nummer. Hier zal nog door ons actie op ondernomen worden.

Risico’s met betrekking tot nieuwe locatie:



Er is sprake van een nieuwe locatie (Korianderplein) welke sinds augustus 2018 zowel
juridisch als economisch eigendom is van de Gemeente Zwolle, en deels wordt gebruikt door
de Vrije School Zwolle. Het (voorlopig) onderhoudsplan geeft € 700.000 aan
onderhoudskosten weer. Hiervan is een groot deel (€ 430.000) op basis van achterstallig
onderhoud. De Vrije School Zwolle zal in de komende maanden met de gemeente in overleg
gaan hoe het achterstallig onderhoud zal worden gefinancierd. Het uitgangspunt van de Vrije
School Zwolle is dat zij zelf geen financiële risico’s kunnen en willen lopen over het
achterstallige onderhoudsgedeelte.

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







Investering in begeleiding van nieuwe leerkrachten
Investering in 2- jarige opleiding 3 intern begeleiders tot video coach
Investering in 2- jarige opleiding leerkracht tot didactisch coach
Investering in OOP ter versterking van de basiskwaliteit
Investering in opleiden interne coördinatoren
Investering in scholing schoolleider

Hiermee zetten wij het streven voort om schoolontwikkeling en individuele ontwikkeling op elkaar af te
stemmen. Daardoor meer leraren voor de klas carrière te laten maken en in hogere salarisschalen te
plaatsen, geheel opgebouwd vanuit een goed scholingsbeleid en gewenste 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. De schoolleider volgde scholing in het
kader van de realisatie van de nieuwe organisatiestructuur.



Coördinatoren werden opgeleid in gespreks- en vergadertechnieken om de implementatie van
de sociocratische kringstructuur te kunnen vormgeven en borgen.
Versterking van de lerarencompetenties en daarmee de onderwijskwaliteit, door te investeren
in een opgeleide didactische coach.





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. Zij volgt regelmatig cursussen en bezoekt workshops
en voorstellingen.



Passend onderwijs vraagt om passende zorg. Steeds meer kinderen met specifieke zorg
moeten adequaat in hun ontwikkeling begeleid kunnen worden. Daarvoor moeten
lerarencompetenties op dit gebied versterkt worden. Dit rechtvaardigt de investering in
specifieke scholing tot video-interactiecoach van de intern begeleiders.



Professioneel Onderwijs ondersteunend personeel; klassenassistenten en pedagogisch
medewerker volgden scholing om het basisaanbod taal en rekenen te kunnen bieden.
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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. Er is geïnvesteerd in het opleiden van startende leerkrachten.

Werkdrukmiddelen
Het proces dat is gevolgd om tot een effectieve aanpak van de werkdruk op schoolniveau te komen :
Gesprek met het team
Met het voltallige team van beide scholen zijn de oorzaken van de werkdruk in kaart gebracht en
geanalyseerd. De gesprekken waren een vervolg op de bespreking van de werkdruk in voorgaande
jaren waarin het terugdringen van de werkdruk structureel op de agenda heeft gestaan.
De grootste werkdrukvermindering die het team met behulp van de extra middelen wil bereiken:







Door structurele didactische coaching de leerkrachtvaardigheden vergroten
Ondersteuning bij het implementeren van nieuwe werkvormen
Ondersteuning bij het realiseren van individueel maatwerk voor kinderen
Ondersteuning bij het bieden van passend aanbod voor meer-en hoogbegaafde kinderen
Scholing op het gebied van Passend Onderwijs waardoor effectiever gewerkt kan worden
Investering in conciërge voor facilitaire dienstverlening

Met consent is gekozen voor de besteding van de gelden. Criteria die werden vastgesteld waren:




Iedereen moet er profijt van hebben. De werkdrukverlaging moet in de totale organisatie te
merken zijn.
De gelden moeten blijvend effect op de lange termijn hebben.
De gelden worden zowel op materieel- als personeel- en scholingsgebied ingezet.

Plan van aanpak








Geïnvesteerd is in het opleiden van een leerkracht tot video-interactietrainer:
Per week wordt zij één dag vrij geroosterd om als didactisch coach in alle klassen te
begeleiden op vraag van de leerkracht. ( vanaf aug.’18)
Één dag vrij roosteren van senior leerkracht om in alle klassen te ondersteunen bij het
vormgeven/implementeren van een schoolbreed gekozen onderwerp op het gebied van het
didactisch handelen. Dit is afgestemd op de schoolambities uit het vierjaren schoolplan en op
de aanbevelingen van de inspectie van onderwijs.( vanaf aug. ’18)
Eén dagdeel vrij roosteren van hoogbegaafdheidscoördinator ( vanaf januari ’19)
Aanstellen van conciërge op de Ridder Jorisschool
Scholing in aanpak van gedragsstoornissen ( in ’19)
Bovengenoemde vrij geroosterde met specifieke taak vallen bij ziekte in voor collega’s
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Instemming P-MR
De P-MR bestaat binnen de organisatie feitelijk uit het hele team:
Het volledige team heeft volgens de sociocratische methodiek ingestemd met het door hen zelf
opgestelde plan.
De extra werkdrukmiddelen € 19.640 zijn als volgt ingezet (zie onderstaande tabel)
Bestedingscategorie:
Personeel
Materieel
Professionalisering

Besteed bedrag (kalenderjaar) Eventuele toelichting
16.890
420
0

3dgn extra ondersteuning
getuigschriften
volgt in ‘19

Zijn er ook niet-financiële maatregelen genomen om werkdruk te verminderen?

Deze waren al eerder genomen en zijn voortgezet ; bewustwording, klassenmanagement en
eigenaarschap over de eigen werkdruk zijn onderwerpen die jaarlijks terugkomen in de POPgesprekken met de schoolleider.






Niet-financieel is de investering van leerkrachten in intervisie en gericht samenwerken.
De administratielast is verminderd door elkaar te ondersteunen en het werk anders te
structureren.
Enkele extra studiedagen zijn ingericht voor het administratieve werk.
De verslaglegging naar ouders is heringericht met grote tijdwinst als gevolg
Vervanging deels intern geregeld

Zo ja, wat zijn de belangrijkste niet-financiële maatregelen waarvoor is gekozen?



De jaarlijkse getuigschriften voor ouders
Georganiseerde vervanging
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A8 Kengetallen en grafieken

Kengetallen

Signaleringsgrens PO

Financiële kengetallen
Liquiditeit (current ratio)
Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen
Financieringsfunctie
Transactiefunctie
Financiële buffer

< 0,75
< 30%
< 30%
3 jaar negatief
< 5%
> 10%

2014

1,59
58%
59%
5%
7%
9%
12%
3%

2015

2,64
67%
71%
9%
16%
9%
10%
12%

2016

3,29
68%
76%
5%
20%
9%
10%
18%

2017

2018

2,96
65%
74%
2%
18%
10%
11%
17%

2,53
62%
72%
2%
13%
9%
10%
15%

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.
Huisvestingsratio: (huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen) / totale lasten
Geeft weer welk deel van de totale lasten is besteed aan lasten voor huisvesting incl. afschrijvingen
voor gebouwen en terreinen.
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.
Liquiditeit (current ratio)
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
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Solvabiliteit 2

80%
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10%
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0%

0%
2014

2014 2015 2016 2017 2018

0%
2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018
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Kengetallen en grafieken vervolg

Kengetallen

Signaleringsgrens PO

Ratio's
Personele lasten / Rijksbijdrage
Personele lasten / Totale baten
Eigen vermogen / Totale baten
Personele lasten / Totale lasten

>= 95%
>= 90%
-

Salarislasten per FTE
Personeelslasten per FTE

-

2014

86%
80%
17%
85%

2015

2016

80%
76%
24%
83%

2017

81%
76%
28%
80%

2018

86%
83%
27%
84%

87%
84%
23%
86%

€ 62.224 € 63.708 € 57.754 € 57.652 €
€ 66.341 € 63.847 € 61.824 € 61.689 €

63.958
66.808

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.
Personele lasten /
Rijksbijdrage
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%

30%

95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
2014 2015 2016 2017 2018

Personele lasten / Totale
lasten
88%
86%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
2014 2015 2016 2017 2018

Salarislasten per FTE

€ 68.000
€ 66.000

80%

€ 58.000

78%

€ 56.000

76%

€ 54.000
2014 2015 2016 2017 2018

2015

2016

2017

2018

Personeelslasten per FTE

€ 64.000

€ 64.000

€ 60.000

82%

2014

€ 66.000
€ 62.000

84%

Eigen vermogen / Totale
baten

Personele lasten / Totale
baten

€ 62.000
€ 60.000
€ 58.000
2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018
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A9 Instellingsgegevens
Algemene gegevens
Bestuursnummer
Naam instelling

: 78184
: Stichting Vrije School Zwolle

Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres

:
:
:
:
:

Contactpersoon
Telefoon
E-mailadres

: Mw. D. Wessels
: 038-4225448
: schoolleider@vrijeschoolzwolle.nl

BRIN-nummer
06ZZ

: Vrije School Michael

Bachlaan 8
8031 HL
Zwolle
038-4225448
schoolleider@vrijeschoolzwolle.nl
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Stichting Vrije School Zwolle
Jaarrekening 2018

B Jaarrekening 2018
B1 Grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660
Onderwijsinstellingen. Deze bepalingen zijn van
toepassing op grond van de Regeling
Jaarverslaggeving Onderwijs.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs.

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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop deze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover deze op balansdatum
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen
die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien deze voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde
grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit
van de stichting.
Activiteiten
De Stichting Vrije School Zwolle is het bevoegd
gezag van de Vrije School Michaël, een school voor
basisonderwijs op bijzondere grondslag.
Vergelijkende cijfers
De cijfers van 2017 zijn waar nodig, geherrubriceerd
teneinde vergelijking met de cijfers van 2018 mogelijk
te maken.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
het voorgaande jaar.
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Grondslagen voor de waardering van activa en
passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
de verkrijgprijs, verminderd met de cumuliatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de verwachte economische
levensduur en worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening
houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname
van het materieel vast actief. Over terreinen en
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. De
gehanteerde activeringsgrens bedraagt € 500.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
Categorie
Gebouwdelen/verbouwingen
Kantoormeubilair
Schoolmeubilair
Inventaris en apparatuur
ICT
Leer- en hulpmiddelen

Termijn
40 jaar
30 jaar
20 jaar
10 jaar
5 jaar
8 jaar

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 staaan, dan wordt hiermee bij de
waardering rekening gehouden. Eventuele rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder
de schulden aan de kredietinstellilngen 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.

Schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
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.
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In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste
activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen
voor de jaarverslaglegging is het voor onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018 en 2019
toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de
voorziening groot onderhoud te bepalen op basis
van het voorgenomen groot onderhoud gedurende
de gehele planperiode van het groot onderhoud
op het nivueau van het onderwijspand gedeeld
door het aantal jaren waaruit deze planperiode
bestaat, voor zover deze methode reeds in 2017
werd toegepast en indien is gewaarbord dat de
voorziening groot onderhoud gedurende de
planperiode niet op enig moment negatief
wordt. De Vrije School Zwolle maakt van deze
overgangregeling gebruik.
Voorziening ambtsjubileum
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de
Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor
verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen
bij ambtsjubilea voor personeelsleden.
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening gevormd.
De voorziening is opgenomen tegen de contante
waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het
dienstverband en is afhankelijk van de ingeschatte
blijfkans en gemiddelde salarisstijging. Betaalde
bedragen inzake jubileum worden ten laste van deze
voorziening gebracht. Bij het contant maken is een
rente van 1% als disconteringsvoet gehanteerd.
Voor op de balansdatum bestaande verplichtingen uit
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening
gevorm. De voorziening is bepaald op basis van
persoonsniveau per jaareinde.
Betaalde bedragen inzake jubileum worden ten laste
van deze voorziening gebracht.
Onderhoudsvoorziening
Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van groot
planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud wordt
rechtstreeks ten laste van het exploitatieoverzicht
gebracht. De meerjarenonderhoudsvoorziening is
gevormd op basis van eigen dotaties en verminderd met
uitgaven voor groot onderhoud. De Vrije School Zwolle
maakt inmiddels gebruik van een tweede locatie
(Korianderplein), afkomstig van de Gemeente. Er zijn
inmiddels gesprekken gaande over de verdeling van de
kosten. Hieromtrent is op dit moment nog geen
betrouwbare schatting ten aanzien van de
onderhoudskosten te maken die ten laste van de Vrije
School Zwolle zullen komen.

Grondslagen voor de bepaling van het
exploitatieoverzicht
Baten
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege
ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW
subsidies en overige overheidsbijdragen, alsmede de
van derden ontvangen overige bijdragen. De baten
worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze
betrekking hebben.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar
rato van de mate waarin de diensten zijn verricht,
gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de
dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de
geschatte kosten van de totaal te verrichten
dienstverlening.
Personele lasten
Onder de personele lasten worden de lasten
opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn
van de rechtspersoon, alsmede de overige personele
lasten die betrekking hebben op onder andere het
inhuren van extra personeel, scholingskosten en
bedrijfsgezondheidszorg.
Pensioenen
De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling
ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. De
pensioenverplichtingen uit de regeling worden
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de
pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering
wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie
als last in het exploitatieoverzicht verantwoord.

Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te
betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder en/of
werknemers wordt een voorziening opgenomen (indien
relevant).
Ultimo 2018 en 2017 waren er voor de stichting geen
pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de
betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder
verschuldigde premie. Ultimo 2017 was de
beleidsdekkingsgraad van het ABP 101,5%. De
beleidsdekkingsgraad eind 2018 is 103,8%. De overheid
eist een beleidsdekkingsgraad van 104,2% of hoger.
Hiermee voldoet de beleidsdekkingsgraad niet aan de
minimale vereisten van de toezichthouder.
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Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een
schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige
gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit
de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn
begrepen onder de afschrijvingen.
Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering
en toegerekend aan het verslagjaar waarop deze
betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van
uitgegeven en ontvangen leningen en overige
kredietfaciliteiten.

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 2018
(na bestemming van het resultaat over 2018)

1

Activa
Vaste activa

31-12-2018

31-12-2017

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activa

48.430
129.700
22.600
200.730

50.180
74.020
14.330
138.530

Totaal vaste activa

200.730

138.530

Vlottende activa
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.7
1.5.8
1.5

Vorderingen
Debiteuren
Ministerie OCW
Overige vorderingen
Overlopende activa
Vorderingen

200
84.270
2.060
57.120
143.650

5.770
76.980
4.060
42.080
128.890

1.7
1.7.2
1.7

Liquide middelen
Banken
Liquide middelen

355.440
355.440

350.380
350.380

Totaal vlottende activa

499.090

479.270

699.820

617.800

Totaal activa

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1

Passiva
Eigen vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve publiek
Eigen vermogen

2.2
2.2.1
2.2.3
2.2

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen
Voorzieningen

2.4
2.4.2
2.4.3
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen gelden
Crediteuren
Belastingen en premies soc.verz.
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Kortlopende schulden

Totaal passiva

31-12-2018

31-12-2017

403.060
31.820
434.880

368.940
31.820
400.760

13.020
54.530
67.550

9.880
45.210
55.090

7.440
37.200
64.450
17.300
16.130
54.870
197.390

6.470
15.620
54.570
15.720
21.820
47.750
161.950

699.820

617.800
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B3

Exploitatieoverzicht 2018

3

Baten

3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
Totaal baten

4

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
5
5.1
5.5

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Totaal resultaat

Realisatie
2018
1.828.940
63.980
1.892.920

Begroting
2018
1.542.250
54.800
1.597.050

Realisatie
2017
1.457.530
3.030
51.170
1.511.730

Realisatie
2018
1.591.140
15.930
108.480
142.700
1.858.250

Begroting
2018
1.400.390
17.120
80.650
124.160
1.622.320

Realisatie
2017
1.248.060
12.260
72.820
147.380
1.480.520

34.670

550
55034.120

25.270-

1.000
550
450
24.820-

31.210

550
55030.660
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B4 Kasstroomoverzicht over 2018
Kasstroomoverzicht over 2018

Ref.

2018

2017

34.670

31.210

4.2
2.2

15.930
12.460

12.260
11.220

1.5
2.4

14.76035.440
83.740

16.100
30.240
101.030

5.5

550
550-

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen (-/-)
- Kortlopende schulden
Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties
- Betaalde interest (-/-)
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-)
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

83.190

1.2

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

1.7
1.7

550
550100.480

78.13078.130-

38.69038.690-

5.060

61.790

350.380
5.060

288.590
61.790

355.440

350.380
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2018
1.2 Activa
1.2 Materiële vaste activa

Aanschafprijs
Investeringssubsidies
Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen
Stand 1 januari 2018
Mutaties 2018
Investeringen
Investeringssubsidies
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Terugboeking cumulatieve
afschrijvingen
Saldo

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen
Stand 31 december 2018

1.2.1
Gebouwen en
terreinen

1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
Inventaris en Kantoormeubi Schoolmeubila
apparatuur
lair
ir

1.2.2.3
Inventaris en
apparatuur

1.2.2.4
ICT

1.2.3
Andere vaste
bedr.middelen

1.2.3.2
Leer- en
hulpmiddelen

Totaal

70.000
19.820

162.960
88.940

2.480
860

72.830
22.870

42.920
31.340

44.730
33.870

20.610
6.280

20.610
6.280

253.570
115.040

50.180

74.020

1.620

49.960

11.580

10.860

14.330

14.330

138.530

1.750
-

66.810
50.64011.130

80

46.960
4.590

8.590
21.9602.340

11.260
28.6804.120

11.320
1.5903.050

11.320
1.5903.050

78.130
52.23015.930

50.640
55.680

80-

42.370

21.960
6.250

28.680
7.140

1.590
8.270

1.590
8.270

52.230
62.200

70.000
21.570

179.130
49.430

2.480
940

119.790
27.460

29.550
11.720

27.310
9.310

30.340
7.740

30.340
7.740

279.470
78.740

48.430

129.700

1.540

92.330

17.830

18.000

22.600

22.600

200.730

1.750-
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1.5

Vlottende activa

1.5
1.5.1

Vorderingen
Debiteuren

1.5.2
1.5.7

1.5.8

31-12-2018

Te vorderen personele bekostiging
Te vorderen prestatiebox
Ministerie van OCW
Overige vorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Vooruitbetaalde huisvestingskosten
Overlopende activa
Totaal vorderingen

31-12-2017

200

5.770

84.270
84.270
2.060
2.060
6.330
50.790
57.120
143.650

73.190
3.790
76.980
4.060
4.060
19.420
5.210
17.450
42.080
128.890

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

1.7

Liquide middelen

1.7

Liquide middelen

1.7.2

Banken
Totaal liquide middelen

31-12-2018

31-12-2017

355.440
355.440

350.380
350.380

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

2.1

Mutaties 2018

Passiva
Saldo
1-1-2018

2.1

Eigen vermogen

2.1.1
2.1.2

Algemene Reserve
Bestemmingsreserve (publiek)
Totaal eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

368.940
31.820
400.760

2.2.3

Stand per
31-12-2018

Overige
mutaties

34.120
34.120

-

403.060
31.820
434.880

Mutaties 2018
Stand per
1-1-2018

2.2.1

Bestemming
resultaat

Dotaties

Onttrekkingen

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea

9.880

5.060

1.920

Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Totaal voorzieningen

45.210
55.090

41.850
46.910

32.530
34.450

Stand per
31-12-2018

Vrijval

13.020

-

54.530
67.550

51

Onderverdeling saldo per
31-12-2018
< 1 jaar
> 1 jaar
2.2.1
2.2.3

Stand per
31-12-2018

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea

-

13.020

13.020

Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Totaal

37.560
37.560

16.970
29.990

54.530
67.550

De onderhoudsvoorziening heeft betrekking op de locatie Bachlaan.
De onderhoudsvoorziening met betrekking tot de nieuwe locatie Korianderplein is niet in het
saldo verwerkt. De onderhandelingen lopen nog met de Gemeente Zwolle.
De (voorlopig) vastgestelde onderhoudskosten voor het Korianderplein betreft in totaal
€ 700.000 over de periode 2019 t/m 2028, waarbij de te verwachten uitgaven op basis van het
meerjarenonderhoudsplan in 2019 ongeveer € 142.000 en in 2020 ongeveer € 180.000 bedragen.
De Vrije school Zwolle is momenteel in gesprek met de Gemeente Zwolle over de verdeling van de
kosten.

2.4

Kortlopende schulden

2.4.2
2.4.3

Vooruitontvangen gelden
Crediteuren
Afdr. / inh. loonheffing
Afdr. / inh. Participatiefonds
Afdr. / inh. Vervangingsfonds
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Afdr. / inh. ABP
Afdr. / inh. FPU
Afdr. / inh. IP/BW
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden
Netto salarissen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Te betalen vakantie-uitkering
Overige subsidies OCW/niet geoormerkt
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

2.4.7

2.4.8

2.4.9

2.4.10

31-12-2018
7.440
37.200
54.520
4.730
5.200
64.450
14.690
2.360
250
17.300
16.290
16016.130
140
52.560
2.170
54.870
197.390

31-12-2017
6.470
15.620
47.670
3.020
3.880
54.570
13.230
2.250
240
15.720
19.780
2.040
21.820
5.640
42.110
47.750
161.950

De kortlopende schulden hebben per einde 2018 en 2017 een looptijd korter dan een jaar.
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B6 Niet in de balans opgenomen
verplichtingen (passief)/niet uit de
balans blijkende rechten (actief)
Verplichtingen één tot vijf jaar
De hieruit voortvloeiende verplichtingen bedragen circa
€ 8.400 (inclusief btw).
Huurverplichtingen
Er is sprake van een huurovereenkomst inzake
kopieermachines met een looptijd van 29 september
2015 tot en met 28 september 2020. De hieruit
voortvloeiende verplichting bedraagt circa € 4.800
(inclusief btw).

Rechten langer dan vijf jaar
Er is sprake van een huurovereenkomst met
Kinderopvang Doomijn inzake de huur van ruimtes te
Zwolle.
De looptijd is van 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd.
De hieruit voortkomende rechten per jaar is een bedrag
€ 2.820 (inclusief btw).

Verplichtingen korter dan een jaar of langer dan vijf jaar
Geen
Duurzame inzetbaarheid
In de CAO PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de
duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de BAPOregeling vervallen. De CAO-regelingen betreffende de
duurzame inzetbaarheid, geven medewerkers recht op
een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar
het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er sprake
van een overgangsregeling BAPO voor medewerkers
vanaf 56 jaar. Uit inventarisatie blijkt dat er geen
medewerkers gebruik gaan maken van sparen met
betrekking tot duurzame inzetbaarheid.
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B7

Toelichting op de exploitatierekening over 2018

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1
3.1.2
3.1.4

Rijksbijdragen OCW
Overige subsidies OCW
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV
Totaal
Specificatie

3.1.1

3.1.2

3.1.4

Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW
Rijksbijdragen materieel OCW
Totaal
Overige subsidies OCW
Geoormerkte subsidies
Totaal
Af: Inkomensoverdrachten
Doorbetalingen rijksbijdragen SWV
Totaal

3.2
3.2.1

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5

Overige baten

3.5.1
3.5.3
3.5.5
3.5.6

Verhuur
Schenking
Ouderbijdragen
Overige
Totaal

Gemeentelijke bijdragen
Totaal

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

1.734.120
94.820
1.828.940

1.458.250
20.000
64.000
1.542.250

1.389.180
68.350
1.457.530

-

-

-

1.500.050
234.070
1.734.120
-

1.237.940
220.310
1.458.250
-

1.189.780
199.400
1.389.180
-

-

20.000
20.000
-

-

94.820
94.820
-

64.000
64.000
-

68.350
68.350
-

-

-

3.030
3.030

5.940
57.120
920
63.980

14.800
40.000
54.800

2.870
210
47.740
350
51.170
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4

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Af: uitkeringen
Totaal

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

1.586.240
67.880
62.9801.591.140

Uitsplitsing
4.1.1

4.1.2

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Totaal
Overige personele lasten
Reiskosten (woon- werkverkeer)
Dienstreizen
Gratificaties
Verhuiskosten
Personeel niet in loondienst
Vrijwilligersvergoeding
Dotatie personele voorzieningen
Scholing
Personeels- en arbeidsmarktbeleid
Arbo-dienstverlening
Overige
Totaal

1.340.710
59.680
1.400.390

1.261.160
81.670
94.7701.248.060

-

-

-

1.153.780
278.810
153.650
1.586.240

962.630
242.040
136.040
1.340.710

933.000
200.570
127.590
1.261.160

9.020
540
1.000
920
6.750
5.060
23.880
5.600
5.100
10.010
67.880

5.430
3.100
500
10.000
4.500
21.050
2.600
7.500
5.000
59.680

7.580
3.660
12.630
3.500
7.690
3.260
28.210
7.080
7.030
1.030
81.670

Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het bedrag
zie bijlage B11.
Gemiddeld aantal FTE's
- Directie
- Onderwijzend Personeel
- Onderwijs Ondersteunend Personeel

2018
1,00
17,21
5,61
23,82

2017

2016

1,00
14,60
4,63
20,23

1,00
12,70
2,73
16,43

1.950
10.570
4.600
17.120

1.750
8.370
2.140
12.260

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

4.2

Afschrijvingen

4.2.2
4.2.3
4.2.5

Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
Totaal

1.750
11.130
3.050
15.930
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Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017
4.3

Huisvestingslasten

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorzieningen
Overige huisvestingslasten
Totaal

4.4

Overige lasten

4.4.1
4.4.2
4.4.4

Administratie en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Overige
Totaal

11.490
3.250
21.760
12.370
2.080
41.850
15.680
108.480
-

12.600
5.000
27.500
6.550
2.000
16.000
11.000
80.650
-

8.010
5.590
16.750
3.170
2.120
26.500
10.680
72.820
-

35.740
17.420
89.540
142.700

27.810
7.200
89.150
124.160

27.510
11.490
108.380
147.380

Administratie en beheerslasten
Administratie- en advieskosten
Accountantskosten *
Kantoorbenodigdheden
Reis- en verblijfkosten
Telefoonkosten
Portokosten
Overige beheerslasten
Juridische ondersteuning
Totaal

23.680
5.570
2.020
30
2.080
340
2.020
35.740

18.560
1.600
2.500
250
1.400
1.000
2.500
27.810

18.860
2.300
3.020
100
1.550
10
1.670
27.510

* Specificatie honorarium accountant
Controle jaarrekening

5.570

1.600

2.300

3.170
2.090
12.160
17.420

1.500
700
5.000
7.200

4.080
680
6.730
11.490

Uitsplitsing
4.4.1

4.4.2

Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur
ICT-verbruikskosten
ICT-licenties
Totaal
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Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017
4.4.4

5.1

Overige
Representatiekosten
Schoolse activiteiten
Muziek/Toneel/Jaarfeest
Voeding kleuterklassen
Klassenbudget
Buitenschoolse activiteiten
Kosten TSO/BSO
Bijdragen aan/vanuit SWV
Verzekeringen
Abonnementen
Medezeggenschapsraad
Verbruiksmateriaal onderwijs
Handwerkmateriaal
Handenarbeid
Euritmie
Kopieerkosten
Totaal

8.850
4.330
3.660
130
2.990
7.130
23.800
1.610
7.760
16.070
4.660
2.600
5.950
89.540

4.000
2.500
3.500
2.000
1.950
5.800
10.000
1.600
8.000
2.000
36.500
3.200
1.000
100
7.000
89.150

10.400
4.570
3.290
380
1.560
7.180
530
10.750
1.540
6.390
460
40.610
4.200
9.020
7.500
108.380

-

1.000
1.000

-

550
550

550
550

Financiële baten
Rentebaten
Totaal

De rentebaten zijn de renten van de spaarrekening en rekeningcourant.

5.5

Financiële lasten
Rente- en bankkosten
Totaal

550
550

De rente- en bankkosten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van het aanhouden van een
spaarrekening en rekening-courant.
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo
Het exploitatieresultaat over het jaar 2018 bedraagt € 34.120 positief.
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken
danwel toe te voegen aan de volgende reserves:

Stand
1-1-2018
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve (publiek)

Bestemming
resultaat

Overige
mutaties

368.940
31.820

34.120
-

-

403.060
31.820

400.760

34.120

-

434.880

Bestemming
resultaat

Overige
mutaties

16.000
15.820
31.820

-

-

16.000
15.820
31.820

31.820

-

-

31.820

Stand
1-1-2018
Bestemmingsreserve (publiek)
Materiële reserve
Personele reserve

Totaal bestemmingsreserves

Stand
31-12-2018

Stand
31-12-2018
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B9 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden vermeld.

B10 Overzicht verbonden partijen
Er is géén sprake van verbonden partijen.
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B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WNT-verantwoording 2018 Vrije School Zwolle
De WNT is van toepassing op Vrije School Zwolle.
Het voor Vrije School Zwolle toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 111.000
Opbouw comolesiteitspunten: Baten 2, aantal leerlingen 1 en onderwijssoorten 1 punt.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
bedragen x € 1

D. W essels-Altena

Functiegegevens

01-01 31-12

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1,000

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

75.090,00

Beloningen betaalbaar op termijn

€

11.730,00

Subtotaal

€

86.820,00

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

111.000,00

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag

Totale bezoldiging

€

86.820,00

Gegevens 2017

bedragen x € 1

D. W essels-Altena

Functiegegevens

01-01 31-12

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1,000

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

Beloningen betaalbaar op termijn

€

69.770,00
9.870,00

Subtotaal

€

79.640,00

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

107.000,00

Totale bezoldiging

€

79.640,00

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

G. Kruit

Voorzitter

K. Koopman

Secretaris

S. Wilke

Penningmeester

A. Huese

Onderwijskundig/Beleid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking

die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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C Overige gegevens
C1

Controleverklaring

Jaarverslag 2018
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Bestuursbesluit
Vergadering Raad van Toezicht d.d. 03 juli 2019

Geachte Bestuur,
Hierbij stel ik u voor de jaarrekening 2018 vast te stellen met een positief saldo van € 34.120
en akkoord te gaan met de verwerking van voornoemd saldo in de reserves conform het
voorstel resultaatbestemming.

Zwolle, 03 juli 2019

Bestuurder/Schoolleider
Mevr. D. Wessels

Dhr. G. Kruit
Voorzitter

Dhr. A. Huese
Penningmeester en Lid Onderwijszaken

Jaarverslag 2018

Mevr. K. Koopman
Secretaris

