




 

 
A.1 Bestuursverslag 
 

  



Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Stichting Vrijeschool Zwolle.  In dit verslag wordt beschreven op 

welke wijze de Vrije School Zwolle in het afgelopen jaar zich heeft gemanifesteerd, hoe de 

onderwijsontwikkeling is verlopen en hoe de schoolorganisatie op personeel, financieel en ideëel vlak heeft 

gefunctioneerd. Het gaat daarbij vooral om verantwoording van de uiterlijk zichtbare en meetbare resultaten. 

Jaarverslag 2020 
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar waarbij het schoolleven in hoge mate onder invloed kwam te staan van 

de Covid-19 pandemie. De afgekondigde lockdown stelde de leerkrachten en directie voor de grote 

uitdaging om in korte tijd over te schakelen van normaal klassikaal lesgeven naar digitaal afstandsonderwijs. 

Met grote inzet en motivatie  van de medewerkers  in de loop van het 

jaar steeds beter vorm en slaagden we er ook in om de karakteristieke vrijeschool-aanpak, pedagogie en 

didactiek ook online aan te bieden, al was ook merkbaar dat dit slechts een tijdelijk te verantwoorden 

onderwijs toepassing zou zijn.  Dat de onderwijs- en organisatieontwikkeling en de innovatie van de Vrije 

School Zwolle ondanks de vele weken waarin de school haar deuren moest sluiten, niet heeft stilgestaan 

maar gewoon, in aangepaste vorm is voortgezet, bleek recent toen, op 6 april 2021 de Inspectie in het kader 

van het vier jaarlijks onderzoek (dat deze keer ten gevolge van Covid-19 in aangepaste vorm werd 

i beoordeelde. Er werd een 

compliment uitgedeeld voor het grondig uitgewerkte risicomanagementinstrument dat was opgesteld. 

 

Leeswijzer 
Het jaarverslag bestaat uit verschillende onderdelen. In de leeswijzer geven wij bij alle onderdelen een korte 

uitleg. 

In hoofdstuk 1 wordt de samenstelling van het schoolbestuur toegelicht, waarbij een omschrijving wordt 

gegeven hoe deze georganiseerd is. In het profiel wordt nader ingegaan op de missie, visie en de 

kernactiviteiten van de school,  evenals het strategische beleidsplan.  

Verantwoording van het beleid komt aan de orde in hoofdstuk 2, waarbij dit wordt toegespitst op onderwijs 

& kwaliteit, personeel & professionalisering, huisvesting & facilitaire zaken. Ook het financieel beleid, 

 

Tot slot wordt in hoofdstuk 3 de verantwoording van de financiën, waaronder ontwikkeling in meerjarig 

perspectief, evenals de staat van baten en lasten en balans verder toegelicht. 

 

 

Danielle Wessels, directeur bestuurder 

  



1. Het schoolbestuur 

 

Het bestuur 

Het formele gezag van de school berust bij het bestuur van de Stichting Vrije School Zwolle. Het is een 

toezichthoudend bestuur dat zich vooral bezig houdt met het beleid van de school op de lange termijn en de 

toetsing van de uitvoering van dat beleid. De dagelijkse gang van zaken is gedelegeerd aan de schoolleiding.  

 

Bereikbaarheid 

Het bestuur is te bereiken via het e-mail adres: voorzitter@vrijeschoolzwolle.nl en of telefonisch via 

(038) 422 54 48 of rechtstreeks via het mobiele nummer (06) 14 24 57 69 (schoolleider). 

 

Doelstelling van het bestuur 

Stichting Vrije School Zwolle is het bevoegd gezag van de Vrije School Zwolle bestaande uit de 

Michaëlschool en de Ridder Jorisschool. De school biedt 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.  

 

1.1 Profiel 

 

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 van de 

mensheid, wat vervolgens terugkomt in de vertel- en periodestof van de opeenvolgende klassen. Daarnaast 

biedt het leerplan onderwijs dat zich richt op de verschijnselen van de ons omringende wereld, in plantkunde, 

dierkunde, meetkunde, muziek en andere vakken; leer- en lesinhouden worden op een levendig wijze gebracht, 

waarbij  hoofd, hart en handen in gelijke mate worden aangesproken. Op deze wijze kunnen de kinderen 

ontdekken dat ze deel zijn van een mondiaal geheel, worden ze aangemoedigd hun eigen positie daarbinnen 

te leren bepalen en om hun eigen persoonlijke identiteit  te ontdekken en te leren hanteren.  



Kernactiviteiten 

De Vrije School 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 schoolperiode. 

 

Strategisch beleidsplan 

De voornaamste speerpunten in de schoolontwikkeling zijn het versterken van het didactisch handelen en het 

uitwerken van onze vrijeschoolvisie naar hedendaags vrijeschoolonderwijs.  

 

Onderwijs en kwaliteit 

In 2020 hebben wij de eerder in 2019 ingeslagen weg voor het vormgeven van multicultureel vrije school 

onderwijs voortgezet. Met het beter zichtbaar maken van het vrijeschoolonderwijs en het leveren van een 

actieve bijdrage aan de directe leefomgeving van de scholen, zijn wij laagdrempeliger en toegankelijker 

geworden. Wij willen kinderen het besef bijbrengen deel te zijn van een waardevolle veelkleurige wereld 

waarin zij een unieke en actieve rol hebben. Compassie, respect, verantwoordelijkheid, duurzaamheid, 

openheid, samenwerking, verbinding en initiatief zijn kernbegrippen waarvan wij de inhoud aan de 

leerlingen mee willen geven. Om hier vorm aan te geven hebben wij een doelstelling geformuleerd, die deels 

al concreet vorm krijgt: Wij willen een "Compasionate Waldorfschool" worden. Daarbij hoort ook, dat wij 

inhoud geven aan multicultureel vrijeschoolonderwijs. Er werd verder gewerkt aan de onderwijsversterking 

met behulp van de methode LeerKracht en onder leiding van de coördinatoren van de sociocratische kringen 

hoogbegaafdheid, rekenen, taal, natuur en techniek, cultuur en sociale veiligheid. De inspectie beoordeelde 

de schoolprestaties, het bestuurlijk toezicht en het onderwijs in april 2021 

 tevens door de Inspectie aangegeven dat er  geen 

verdiepend Inspectieonderzoek nodig is. 

Bestuurlijk toezicht                                                                                                                                                 

Het bestuur heeft  een strategisch beleidsplan opgesteld ( 2019- 2022) waarin de doelstellingen voor de 

komende jaren zijn geformuleerd. Tijdens de bestuursvergaderingen worden periodiek de voortgang en 

realisatie van de verschillende onderwijs en schooldomeinen besproken.  

Personeel                                                                                                                                                                                                                   

De explosieve groei van het aantal leerlingen in de voorgaande jaren en het uitgroeien van de tweede 

schoollocatie tot een volwaardige school bracht de uitdaging mee om voldoende opgeleid en gekwalificeerd 

personeel te vinden. Er zijn, om daaraan te voldoen, tijdens het afgelopen jaar weer nieuwe c

aangesteld.  Door het bestuur is tevens  gekozen voor het werven en aanstellen van een tweede 

locatiedirecteur die onder verantwoordelijkheid van de directeur bestuurder de nieuw geopende school zal 

leiden en samen met het team de school helpt om uit te groeien tot een stabiele tweede schoollocatie met een 

eigen karakter en identiteit binnen de Vrijeschool Zwolle. Er blijft aandacht bij nieuwe vacatures binnen de 

school om daarbij am in balans te 

houden.                                                                                                                                                                                                                                         

 

Financieel beleid 
In de schooladministratie worden de beide locaties apart beheerd, zodat het bestuur de financiële realisaties 

van beide schoolonderdelen vergelijkend kan bekijken en beoordelen. Periodiek wordt, op verzoek van het 

schoolbestuur, in de loop van het jaar  door de controller gemiddeld drie keer een managementrapportage 

opgesteld waarin de financiële resultaten aan de hand van essentiële parameters (personeel, ziekte en 

verzuim, baten en lasten, en investeringen) in een overzicht worden gepresenteerd.  

 



Administratie, inning en controle van de vrijwillige ouderbijdragen zijn in het afgelopen jaar ondergebracht 

bij het dienstverleningspakket van het administratiekantoor. Een beleidsmatige keuze die grote invloed heeft 

op het financiële beleid van de school is het bestuurlijke besluit om in deze jaren waarin de tweede locatie 

nog geen volledige leerlingpopulatie heeft (waarbij we uitgaan van een gemiddelde van zeventwintig 

leerlingen per groep), toch al te werken met enkelvoudige klassen. Met andere woorden: ondanks het 

gegeven dat het vereiste leerlingaantal nog niet is bereikt (de gemiddelde groepsgrootte in de Ridder 

Jorisschool ligt nog op eenentwintig leerlingen) wordt er niet gewerkt met zogenaamde combinatieklassen. 

De begroting  wordt daar op afgestemd. 

 

Aannamebeleid 

Er is in de school veel aandacht voor de belangrijke aannameprocedure om  kinderen in de school op te 

kunnen nemen. 

Voorafgaand aan plaatsing van kleuters zijn ouders met hun kind welkom op een informatiebijeenkomst 

waarin zij worden geïnformeerd over het vrijeschoolonderwijs. Vervolgens worden ze uitgenodigd voor een 

open speelmiddag. Voor nieuwe ouders is aanwezigheid bij een open speelmiddag een vast onderdeel van de 

aannameprocedure om op onze school te worden aangenomen.  

Kinderen die tussentijds bij ons op school komen worden zij-instromers genoemd. Als er plek is in de 

desbetreffende klas wordt een persoonlijk informatiegesprek ingepland. Na contact met de huidige school 

van het kind, beslist de intern begeleider of het kind een week op proef kan komen. De proefweek is een 

verplicht onderdeel van aanname. Na deze proefweek vindt er een evaluatiegesprek tussen intern 

begeleider/leerkracht en ouders plaats en wordt er wel of niet tot aanname overgegaan. 

 

 

In het afgelopen jaar is, ook aansluitend bij de huidige schoolontwikkeling en de verantwoorde vorming van 

geheel en ook per locatie apart) in de komende jaren te maken kan krijgen. Wat daarvan de mogelijke 

financiële impa

kunnen opvangen, mochten die zich voor doen. Na het opleveren van dit totaaloverzicht en concretiseren 

ht moeten krijgen en welke oplossingen en 

welk beleid daarbij moet worden ontwikkeld en toegepast. 

  



1.2 Organisatie 

 

Contactgegevens 

 Naam   Stichting Vrije School Zwolle 

 Bestuursnummer 78184 

 Hoofdlocatie Michaëlschool 

 Adres  Bachlaan 8, 8031 HL Zwolle  

 Telefoonnummer (038) 422 54 48 

 Nevenvestiging Ridder Jorisschool 

 Adres  Korianderplein 6-8, 8042 HM Zwolle  

 E-mail  info@vrijeschoolzwolle.nl 

 Website  vrijeschoolzwolle.nl 

 

Bestuur  toezichthoudend bestuur 

In 2020 bestond het bestuur uit de volgende leden: 

 Giovanni Kruit  

Functie: voorzitter 

Geen nevenfuncties 

 Herman Hodes 

Functie: penningmeester 

Geen nevenfuncties 

 Karina Koopman 

Functie: secretaris  

Geen nevenfuncties 

 Daniëlle Wessels 

Functie: bestuurder/directeur 

Geen nevenfuncties 

 

Bestuurlijk toezicht 

Het bestuur houdt tijdens de bestuursvergaderingen die in de loop van het jaar worden gehouden toezicht op 

de onderwijskwaliteit en de verschillende domeinen van de schoolorganisatie  

(kwaliteitszorg, personeel, ziekte en verzuim, financiën, huisvesting en facilitair beheer). 

In bijlage 1 bevindt zich het jaarverslag toezichthoudend orgaan. 

 

Scholen 

 Stichting Vrije School Zwolle 

 Website: vrijeschoolzwolle.nl 

 Link naar scholenopdekaart.nl: Michaelschool 

 Hoofdlocatie:  Michaëlschool, Bachlaan 8 te Zwolle 

 Nevenvestiging:  Ridder Jorisschool, Korianderplein 6-8 te Zwolle 

 

  



Organisatiestructuur 

 

 Directeur bestuurder: Danielle Wessels draagt de eindverantwoordelijkheid voor beide schoollocaties. 

 

De (gemeenschappelijke) medezeggenschap  

De medezeggenschapsraad (MR)  bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten en is 

de formele gesprekspartner van de schoolleiding. Beide scholen hebben een vertegenwoordiging in de MR. 

De raad is wettelijk ingesteld om voorstellen te doen ove  

Bij bepaalde onderwerpen zoals de voorzieningen ten behoeve van de leerlingen, de klachtenregeling of het 

beleid rond ouderbijdragen en oudertaken is het MR-advies bindend (instemmingsrecht). In andere gevallen, 

zoals het aangaan van samenwerking met andere scholen of organisaties, financieel beleid, verbouwingen en 

vakantieregelingen is de rol van de MR adviserend. 

Er zijn twee vormen van overleg bij de MR: 

1. Intern MR-overleg 

2. Overleg met directie 

De vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar. De uitkomsten van het MR-overleg worden centraal 

via de nieuwsbrief gecommuniceerd. Daarnaast kunnen agenda-onderwerpen via ouder-leden worden 

ingebracht. 

Er wordt sinds het afgelopen jaar gewerkt met een jaaragenda waar de verschillende jaarlijks terugkerende 

onderwerpen (begroting, ouderparticipatie; vakantieplanning etc.)  worden besproken en toegelicht door de 

directie. 

 

Leden van de MR: 

 Edwin Westerhof, voorzitter en lid vanuit de oudergeleding Michaelschool 

 Mark Tolsma, secretaris en lid vanuit de oudergeleding Michaelschool 

 Sarina Veenstra, lid vanuit de oudergeleding Michaelschool 

 Herbert Niessen, lid vanuit de oudergeleding Ridder Jorisschool 

 Anita ter Velde, lid vanuit de leerkrachtgeleding Michaël school 

 Onno Wieten, lid vanuit de leerkrachtgeleding Ridder Joris school 

 

In bijlage 2 bevindt zich het jaarverslag MR. 

 

 

 

  

Toezichthoudend Bestuur

Bestuurder

MR

Vrije School Zwolle



Horizontale dialoog en verbonden partijen 

De Stichting Vrije School Zwolle heeft met onderstaande partijen structureel en regelmatig contact.  

 

Organisatie of groep Omschrijving samenwerking 

Stichting Passend 

Onderwijs 23-05 Zwolle 

Het schoolbestuur is aangesloten bij Stichting Passend 

Onderwijs 23-05.  

Het samenwerkingsverbanden wordt gevormd door de 

gezamenlijke schoolbesturen voor primair (speciaal) onderwijs 

in de regio. Zij hebben de wettelijke taak om passend onderwijs 

te realiseren en binnen het samenwerkingsverband gezamenlijk 

verantwoordelijk te zijn voor een dekkend aanbod. Het 

samenwerkingsverband gaat na of de wijze waarop passend 

onderwijs wordt gerealiseerd aansluit bij de behoeften van 

ouders en leerlingen. 

Vrije scholen 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 schoolleideroverleggen plaats, die door alle 

betrokkenen als zeer waardevol worden ervaren.

Vereniging vrije scholen De Vereniging van vrijescholen zet zich in voor de belangen 

van vrijescholen en maakt zich sterk voor goed 

vrijeschoolonderwijs. 

Hogeschool Leiden Met Hogeschool Leiden (HSL) werkt de Vrije School Zwolle 

op diverse wijzen samen. Er komen studenten van HSL die in 

de school worden begeleid; daarover is contact tussen mentoren 

en HSL begeleiders. Vorig jaar is de school gezamenlijk met 

een hoofddocent van HSL, gestart met een interne opleiding 

voor ouders, vrijwilligers en startende leerkrachten. Ouders en 

vrijwilligers worden geschoold tot klassenassistenten en 

kunnen zo helpen het lerarentekort op te vangen. 

Dienstencentrum De 

Stroming 

De ondersteuning van De Stroming richt zich met name op 

leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Daarbij kan het 

zowel gaan om leerlingen die op een bepaald vak achterblijven 

als om leerlingen die in het reguliere lesprogramma 

onvoldoende uitdaging vinden. 

De Stroming assisteert scholen bij het in kaart brengen van de 

onderwijsbehoeften en het inrichten van een 

ondersteuningsstructuur op schoolniveau en bovenschools. 

Vanuit De Stroming werkt de vrije school samen met de 

orthopedagoog en preventief begeleider.

BLOZ Een samenwerking van Zwolse schoolbesturen binnen het 

primair onderwijs. Het Besturenoverleg Lokaal 

Onderwijsbeleid Zwolle. In dit platform wordt gezamenlijk 

beleid afgestemd en overleg gevoerd met de gemeente. 

IHP Het Integraal Huisvestings Plan van de gemeente Zwolle wordt 

opgesteld in een bestuurlijke werkgroep waarin 

vertegenwoordigers namens de Zwolse schoolbesturen en de 

gemeente het onderwijs huisvestingprogramma voor de  

komende tien jaar opstellen. De Vrije School Zwolle neemt 



deel aan deze werkgroep met als doel om een geprioriteerde 

positie binnen het IHP-programma te realiseren met het oog op 

de verouderde conditie en nog beperkte levensduur van het 

pand van de Ridder Jorisschool. 

PRO leren & gedrag 

Zwolle 

Het team van PRO leren & gedrag bestaat uit een GZ-

psycholoog en leerspecialisten. Met de combinatie leren en 

gedrag bouwde PRO een jarenlange expertise op wat betreft 

onderzoek en behandeling van kinderen met een 

ontwikkelingsstoornis of een leerprobleem. Bij PRO leren & 

gedrag kun je terecht voor Generalistische Basis Geestelijke 

Gezondheidszorg (GBGGZ) en voor specialistische zorg op het 

gebied van leren. Voor de zorg vanuit de GBGGZ is een 

verwijzing nodig van de huisarts. 

Werkgroep OAB 

(gemeente) 

De werkgroep Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) houdt 

zich bezig met het overzicht van leerlingen met achterstanden 

binnen peuteropvang en basisscholen. 

LEA PO & VO Lokale educatieve agenda voor PO en VO onderwijs 

Stichting Doomijn 

Kinderdagverblijf en 

buitenschoolse opvang 

Vrije peutergroep Doppe Jan 

Doomijn biedt in nauwe samenwerking met de peuteropvang 

aan voor kinderen vanaf 2,5 jaar oud. De kinderen worden 

opgevangen in een veilige omgeving, ingericht met natuurlijke 

materialen. Het programma met vaste ritmen en rituelen sluit 

aan bij de seizoenen en de jaarfeesten die ook in de school 

gevierd worden. Vaak is dit de eerste kennismaking met een 

op de kleuterklas. 

Doomijn biedt ook buitenschoolse opvang (BSO) aan voor 

kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

Huisvesting adres Wijkboerderij de Klooijenberg, 

Klooienberglaan 1 Zwolle. 

Voor de Ridder Jorisschool zit Doomijn aan de Papaverweg in 

Westenholte. 

Stichting Ikkedoen Ikkedoen biedt naast de kleuteropvang ook buitenschoolse 

opvang aan voor kinderen van 4 t/m 12 jaar op hun locatie aan 

de Overtoom 9,  Zwolle (Stadshagen). 

De Stadkamer Zwolle De Stadkamer draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van 

Zwollenaren en het vergroten van hun maatschappelijke 

kansen. Zij bieden op een laagdrempelige wijze  informatie aan 

door kunst- en of cultuurbeleving. 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. 

Logopedie praktijk 

Zwartewaterland 

Binnen de Ridder Jorisschool wordt samenwerkt met een 

logopediste die een ruimte huurt in de school. Kinderen die 

voor logopedie in aanmerking komen, kunnen rechtstreeks aan 

haar worden doorverwezen. 

PMT praktijk Binnen de Ridder Jorisschool wordt 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.  

Kentalis Kentalis is het audiologische centrum van Zwolle, waarbij 

kinderen terecht kunnen om de ontwikkeling van de spraak en 

taal te beoordelen en het gehoor van een kind te laten 

onderzoeken. Vanuit Kentalis kan ambulante begeleiding van de 

leerkrachten plaats vinden. 

Ouderavonden Om de ouderbetrokkenheid te stimuleren worden regelmatig 

ouderavonden georganiseerd. Een algemene ouderavond aan 

het begin van het nieuwe schooljaar is bedoeld voor informatie 

en uitwisseling over zaken die de school als geheel aangaan. 

Het afgelopen jaar werden ouderavonden digitaal 

georganiseerd als gevolg van Covid-19. 

Sociaal Wijkteam Er is nauw contact met de Sociaal Wijkteams die bij beide 

schoollocaties als partner kunnen worden ingezet bij de 

begeleiding van (ouders) van kwetsbare kinderen. 

 

Klachtenbehandeling 

In 2020 zijn er geen formele klachten binnengekomen.  

 

Juridische structuur 

Stichting Vrije School is een stichting die bij de Kamer van Koophandel onder 41022269 geregistreerd staat. 

Hieraan gekoppeld is Stichting Vrienden van de Vrije School Michael met KvK registratienummer 

41025619.  

 

Governance 

 

Functiescheiding 

Volgens de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn organisaties voor primair onderwijs verplicht 

om de functies van bestuur en intern toezicht te scheiden. Binnen de school wordt vanaf 2021 functionele 

scheiding (one-tier) toegepast. 

Het one tiermodel dat wordt gehanteerd werkt met een tweedeling tussen dagelijks bestuur en algemeen 

bestuur. Dat gebeurt zodanig dat de directeur bestuurder van de school lid is van het algemeen bestuur in de 

hoedanigheid van dagelijks bestuurder. Op die titel oefent de directeur bestuurlijke taken en bevoegdheden 

uit, waarover zij verantwoording aflegt aan het toezichthoudend deel van het bestuur. 

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de schoolleider zijn vastgelegd in een concept-

managementstatuut. In het afgelopen jaar werd onder  leiding van VBS-directeur  E.Moolenburg een check 

gehouden met het voltallige bestuur in verband met de wettelijke bestuurlijke verplichtingen en de daarbij 

behorende verantwoordelijkheid en of er daarbij bestuurlijke onderwerpen of gebieden zijn die extra 

aandacht vragen van het bestuur van Vrije School Zwolle. Het definitief vaststellen van het concept 

managementstatuut is daarbij nog een voorgenomen actie voor het bestuur. 

  



Code goed bestuur 

In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit van 

bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Het bestuur volgt deze code van de PO-

raad. 

2. Verantwoording van het beleid 

 

2.1 Onderwijs & kwaliteit 

De voornaamste speerpunten in de schoolontwikkeling zijn het versterken van het didactisch handelen en het 

uitwerken van onze vrijeschoolvisie naar hedendaags vrijeschoolonderwijs geweest. Om scherper zichtbaar 

te krijgen waar de expliciete zorg- en ontwikkelpunten lagen binnen alle klassen van de school hebben we in 

2019 een zorgaudit uit laten voeren door een externe deskundige die in 2020 leidend is geweest. De audit 

bevestigde onze eigen waarnemingen dat er beter uitvoering gegeven moet gaan worden aan een herkenbare 

eenheid van handelen binnen de school; de aanbevelingen in de eindrapportage van deze audit is directe 

aanleiding geweest om ter versterking van het didactisch handelen en het vergroten van de leeropbrengsten 

n. Dit is gestart in september 2019 en 

doorgezet in 2020. De directie is in de methodiek  geschoold, er zijn coördinatoren opgeleid en er is 

wekelij

Schoolafstemming, herkenbaarheid, eenheid van handelen, en uitwisseling van expertise zijn op grond 

hiervan centraal komen te staan bij onze onderwijsontwikkeling. De effecten op de opbrengsten zijn nog niet 

overal zichtbaar geworden door de remmende impact  die het gevolg was/is van het afstandsonderwijs en het 

gebrek aan continuïteit doordat leerkrachten met (verschijnselen van)  corona moesten worden vervangen.  

In nauwe samenwerking met de intern begeleider is een nieuw beleid ontwikkeld in verband met de 

overgang van de kleuterklassen naar de eerste klas en tevens is er gelijktijdig  ook het verscherpt 

aannamebeleid voor zij-instromers (leerlingen afkomstig van andere scholen die naar de vrijeschool willen 

overstappen) in gebruik genomen. Daarnaast worden leerlingen geobserveerd door de intern begeleider op 

de eigen school om te kunnen beoordelen of wij een passende vervolgschool zijn. De focus op de cyclus van 

handelingsgericht werken, heeft geleid tot een evaluatie van de wijze van verslaglegging van de 

leerkrachten. Mede aanleiding daarvoor was het terugkerende geluid uit de teams over de (administratieve) 

werkdruk. De juiste en aangepaste hantering van LOVS Parnassys is cursorisch 

Verder is met de uitgangspunten van het onderwijsconcept van de vrije school gedurende 2020 een 

groepsplanloze  werkwijze  uitgewerkt tot een basisonderwijsplan. Dit onderwijsplan dient als basis voor 

het didactisch handelen geldend in alle lagere school klassen. De vier sleutels voor een effectieve les 

(lesdoel, hoe geef ik de lesroute vorm, actieve betrokkenheid en afstemming) zijn hierin leidend. Het eigen 

maken van deze sleutels staat wekelijks op de agenda in de teambesprekingen. Intervisie, klassenbezoeken 

en uitwisselingen maken deel uit van deze aanpak. 

Naast het basisonderwijsplan zijn er met dezelfde herkenbare uitgangspunten in 2020 onderwijsplannen 

ontwikkeld voor rekenen, taal; begrijpend lezen en -luisteren, spelling voor de kleuters t/m klas zes. Hierin 

hebben belangrijke schoolontwikkelingen van de afgelopen zeven jaar een plek gekregen en zijn binnen dit 

het toepassen 

van bal-a-vis-x. Er is dit schooljaar een start gemaakt met het werken vanuit deze plannen; er vindt in de 

kringvergaderingen ( kleuter/ 1,2,3 en 4,5,6) actieve collegiale uitwisseling plaats over de onderwijs 

ervaringen. Op beleidsniveau is de ambitie de plannen eind van schooljaar 20/21 met consent vast te stellen 

voor beide locaties. Vanwege de lockdown zijn deze processen helaas ernstig vertraagd en zullen we 

mogelijk een aantal ambities  en doelstellingen bij de overgang naar het volgende schooljaar, moeten 

bijstellen. 

Naast de betrokkenheid bij de algemene schoolontwikkeling zijn leerkrachten ook actief binnen zogenaamde 

is er een hoogbegaafdheidskring, een natuur-en techniek-, cultuur-, reken-, taal- en veiligheidskring. De 



kringinhouden worden periodiek uitgewisseld in teams en daarvan gaat een inspirerende en  

enthousiasmerende werking uit naar de dagelijkse praktijk. We zien en ervaren de school als een levendige, 

ambitieuze, zich voortdurende ontwikkelende organisatie.  

Op dit moment staat de school op een cruciaal punt van de schoolontwikkeling. Het bestuur bezint zich 

komende maand (juni 2021) in twee visiedagen op de opgave waarvoor Vrije School Zwolle staat: De 

maatschappij om ons heen verandert en dat vraagt om een antwoord van de school: kinderen in deze tijd 

leren anders. 

Ook het onderwijsconcept van de vrijeschool vraagt daarbij om voortdurende vernieuwing en transformatie 

naar de huidige tijd. In het huidige vierjarenschoolplan zijn al ambitieuze doelen gesteld; deze doelen gaat 

het bestuur verder verankeren en expliciteren in de schoolvisie.  

Covid-19  

Tot slot onze vormgeving van het afstandsonderwijs. Tijdens de eerste lockdown zijn we erin geslaagd om 

binnen anderhalve dag na de schoolsluiting afstandsonderwijs aan te bieden. Leerkrachten hebben met 

ouders gevraagd om kinderen bij het maken van schoolwerk te begeleiden. Na afloop van deze eerste fase is 

de werkwijze geëvalueerd. Tijdens de tweede lockdown is de werkwijze aangepast. De kinderen hebben 

gedurende de hele ochtend in een permanent digitale omgeving in contact gestaan met hun leerkracht. De 

effectiviteit van het lesgeven nam daarmee zichtbaar toe en ook de ouders reageerden ronduit enthousiast op 

deze nieuwe aanpak waarmee tevens diversiteit en afwisseling van het vrijeschoolonderwijs geboden kon 

worden. 

De effecten van het afstandsonderwijs zijn in kaart gebracht middels evaluaties en analysering van de 

onderwijsresultaten. We moeten concluderen dat naast de impact op de persoonsvorming van kinderen er 

grote beperkingen in leerontwikkeling en leeropbrengsten zijn ontstaan. Schoolbreed kunnen we stellen dat 

er een expliciete verbeteropdracht is voortgevloeid uit de trendanalyses. Er zijn inmiddels per klas 

interventieplannen opgesteld om leerlingen te helpen de opgelopen onderwijsachterstanden en gevolgen van 

Covid-19 in te lopen.  

Internationalisering 

 Is er beleid op het thema internationalisering? 

 Ja (multiculturele jaarfeesten in de school integreren) 

 Nee 

Inspectie  

 Is er tijdens het verslagjaar een inspectiebezoek geweest? 

 Ja 

 Nee (volgt in 2021) 

 

  



Uitstroomgegevens BRINnr: 06ZZ 

 
 

 

Passend onderwijs  

De school geeft conform het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en onderwijsplan vorm aan passend 

onderwijs voor alle leerlingen. Er is afstemming met het samenwerkingsverband De Stroming voor 

leerlingen met specifieke ondersteuning in de thuissituatie en binnen het onderwijs. Binnen het 

ondersteuningsteam worden de leerlingen besproken waarbij een vraag ligt over de thuissituatie. Hierbij is 

naast De Stroming ook het Sociaal Wijkteam betrokken. De maatschappelijk werker vanuit het SWT 

begeleidt leerlingen op school of in de thuissituatie. Tevens ondersteunt de maatschappelijk werker bij 

verwijzingen naar externe partijen (zoals onderzoek bij GGZ of aanvragen dyslexie). 

De Stroming, het Samenwerkingsverband voor schoolbesturen,  is vast verbonden aan de school. De 

orthopedagoog sluit aan bij oudergesprekken wanneer de leerling in ondersteuningsniveau 3 of 4 zit. Voor 

deze leerlingen wordt gewerkt met een handelingsplan of individueel OnwikkelingsPersPectief (OPP). Naast 

een intake met ouders vindt er ook een observatie plaats. Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben 

in de klas is er de mogelijkheid voor preventieve begeleiding. Hierbij wordt de leerling begeleid buiten de 

klas en krijgt de leerkracht adviezen. De inzet van de orthopedagoog is het afgelopen jaar effectief gebleken. 

De meest laagdrempelige vorm van ondersteuning is de consultatie (25 minuten). Tijdens de consultatie 

worden één of meerdere leerlingen uit de klas anoniem besproken, krijgt de leerkracht handvatten en wordt 

er mee gedacht over de richting van de ondersteuning. Ook vanuit de observatie worden gerichte adviezen 

voor school en thuis gegeven. Met inachtneming van de Covid-19 maatregelen zijn er in het afgelopen jaar 

leerling/zorg besprekingen gehouden. Preventieve begeleiding is minder effectief gebleken. 

Vermoedelijk omdat dit niet altijd preventief wordt ingezet, maar pas wanneer de problemen al dusdanig 

groot zijn dat dit het proces in de klas ernstig verstoort.  

Impact Covid-19 op de meerjaren begroting 2021 

Na twee fundamentele analyses ten aanzien van opbrengsten, leerachterstanden en sociaal emotionele 

ontwikkelingsproblemen ontwikkelt de school een aanpak met interventies gericht op het opvangen van leer- 

en ontwikkelingsachterstanden. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de extra subsidies (Extra handen in de 

klas en het Nationaal OnderwijsPlan). 

Daarbij worden extra medewerkers leerkrachten, ondersteuners, klassenassistenten, ingezet en specifieke 

ondersteuningsprojecten aangeboden in alle groepen. De ICT in de school wordt extra opgetuigd ten 

behoeve van de leerling ondersteuning. 



 

Algemeen: Welke uitgangspunten en doelstellingen -  in het kader van de 

onderwijsondersteuning  werden gehanteerd? 

Toelichting: 

Vrije School Zwolle biedt  inclusief onderwijs. Daarbij werden de middelen Passend 

Onderwijs ingezet voor:  

 Professionalisering van de leerkrachten.  

 Organiseren en inrichten ondersteuningspool klassenassistenten (ouders en 

betrokkenen bij de school). 

 Opleiding deelnemers ondersteuningspool door docent Hogeschool Leiden ( Vrije 

School Pabo). 

 extra ondersteuning van de leerkrachten door de pedagogisch medewerkers en 

ondersteuningspool klassenassistenten. 

 innovatie IB en leerling-ondersteuning. 

 oudergesprekken in aanwezigheid van ambulant-/ preventief begeleiders en/ of 

orthopedagoog of andere externe deskundigen. 

 Opleiding IB. 

 Innovatie en schoolspecifiek inrichten LOVS (Parnassys). 

 Gesprekken (curatief en preventief) orthopedagoog en leerkrachten  over 

ondersteuningsbehoefte van leerlingen. 

 Externe audit leerlingzorg. 

 

Focus bij het inclusief onderwijs is gericht op de ontwikkeling van executieve functies. 

Middelen daartoe zijn ingezet: 

 Klassikale begeleiding leerkrachten bij hanteren en ontwikkelen executieve 

functies.  

 Coaching leerkrachten ten aanzien van executieve functies. 

 beleidsontwikkeling executieve functies bij kleuters; presentatie door 

onderwijsspecialist. 

 Aanschaffen materiaal en methode executieve functies. 

 

Onderwerp: directe inzet in het primaire proces o.a. onderwijsassistent 

 

Toelichting: 

 Inzet van onderwijsassistent in de kleuterklassen bij de extra begeleiding van 

leerlingen met een taalachterstand (NT2) en met gedragsproblematiek. 

 Inzet onderwijsassistent op Ridder Joris: 4 ochtenden van vier uur per week. 

 Inzet klassenassistenten uit de ondersteuningspool (20 personen). 

 Individuele coaching leerkracht door Bureau Meesterschap (3 mnd). 

 Executieve functies arrangement buiten de klas door ped. medewerker en 

leerkracht buiten de klas.; inzet pedagogisch medewerker klas 1 in 2019/2020 

volledige inzet tbv de ondersteuning leerproces in de klas en begeleiding 

individuele leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte. 



 Individuele begeleiding van twee leerlingen door boven-formatieve leerkracht 

gedurende vier maanden in afwachting van plaatsing in observatieklas (de 

Overbrugging). 

 Inzet vervanging tijdens toetsdagen zodat leerkrachten zelf de leerlingen met 

een specifieke ondersteuningsbehoefte konden toetsen. 

Onderwerp: professionalisering 

Bedrag  .000 

Toelichting: 

De inzet van de didactisch coach ten behoeve van alle klassen is dit jaar voortgezet en 

uitgebreid.;  

 Videointeractietraining door specialist. 

 Opleiding/coaching/innovatie IB.  

 Innoveren en schoolspecifiek inrichten Parnassys. 

 Project Stichting LeerKracht: ondersteunende methode en werkwijze gericht op het 

bieden van individueel, kindgericht Passend Onderwijs. 

 Er is geïnvesteerd in het mogelijk maken van klassenbezoeken en werkoverleg 

tussen leerkrachten onderling d.m.v. vervanging.  

 Coach opleiding Marte Meo voor IB-ers; 2e jaar. 

 Externe audit leerlingenzorg en presentatie uitkomsten en advies door 

onderwijsspecialist. 

 Teamcoaching  door onderwijsspecialist nav audit leerlingenzorg. 

Onderwerp: indirecte inzet in het primaire proces onderdeel I.B.-er 

Be .000 

Toelichting: 

 Afname van onderzoeken door de I.B-er bij individuele leerlingen betreffende het 

schoolrijpheid vraagstuk. 

 Begeleiding door de I.B-er van oudste kleuters bij het versterken van de executieve 

functies. 

 Afname DST en rekenonderzoek door IB-er. 

 Starten poortklas ( Periode jan-jul. 6 leerkrachten a 2 uur per week). 

Onderwerp: bijdrage aan de deelregio Samenwerkingsverband 

 

Onderwerp: middelen voor arrangementen  

.000 

Individuele arrangement voor twee leerlingen op de Ridder Jorisschool klas 1 t/m 5: 

 Twee leerling buiten de klas begeleid door pedagogisch medewerker en klassen-

assistent. Periode jan-jun. 

Onderwerp middelen voor hoogbegaafdheid 

 



Toelichting:  

Hoogbegaafdheid coördinator heeft beleidsplan uitgewerkt, en is gestart met implementatie. 

(half jaar; 1 dag per week) 

Eigen thema: Extra zorg sociale veiligheid  

.000 

Toelichting: 

Inzet Regenboogmethode: individuele en klassikale begeleiding van leerkrachten en 

groepen door coördinator schoolveiligheid,  bij sociale problemen; pestgedrag en conflicten  

training; een traject met deelname door ouders en kinderen.   

 

 

Onderwijsachterstanden beleid 

Voor het Onderwijsachterstandenbeleid stond de school (voor beide locaties) ee  ter 

beschikking. In beide scholen zijn klassenassistenten ingezet om leerlingen met spraak- of taalachterstanden, 

leerlingen afkomstig uit het buitenland (NT2) en of rekenproblemen, extra te kunnen begeleiden buiten de 

klas.  

De beschikbare middelen zijn in samenspraak met het team tijdens teambesprekingen van leerkrachten en 

leerling ondersteuners, (Ib-ers, remedial teaching medewerkers) toegewezen op grond van de ervaringen in 

het voorafgaande schooljaar. Daarbij is een belangrijk deel van de beschikbare financiën gegaan naar het 

vrijstellen en vervangen van leerkrachten om hen in staat te stellen zelf de (individueel afgenomen) 

citotoetsen bij de leerlingen te kunnen afnemen. Hiermee krijgen leerkrachten een beter inzicht om tot een 

goede strategie van oplossingen te komen voor de individuele leerling. 

 

 

2.2 Personeel & professionalisering 

 

Personeelsbeleid 

Op een arbeidsmarkt waar nog altijd rekening moet worden gehouden met een groot en structureel 

lerarentekort, in de afgelopen en naar verwachting ook in de komende jaren, ligt er voor vrijescholen, naast 

het vinden van gekwalificeerde en opgeleide leerkrachten, ook nog een extra uitdaging. Die uitdaging is het 

vinden van leerkrachten die naast hun algemene en reguliere opleiding tot leerkracht, ook nog aanvullend 

geschoold zijn of willen worden tot vrijeschool leerkracht. Om dat mogelijk te maken wordt er door de 

directie veel aandacht en geld besteed aan scholing. 

Het personeelsbeleid wordt vormgegeven op basis van het IPB-principe. In het afgelopen jaar is daartoe 

cyclisch personeelsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. De gesprekkencyclus (twee jaar achtereen 

functioneringsgesprekken en in het derde jaar een beoordelingsgesprek) vormt de basis voor goed 

personeelsbeleid, persoonlijke en professionele ontwikkeling en kwaliteitsonderwijs. Persoonlijke en 

vakmatige ontwikkeling  van elke medewerker zijn daarbij leidende waarden. In de functionerings-  en 

beoordelingsgesprekken wordt nagegaan of doelstellingen zijn behaald en hoe er wordt gepresteerd op het 

vlak van klassenmanagement en bij de uitvoering van de schooltaken 

 

Beleid beheersing uitkeringen na ontslag 

De school werkt proactief aan de deskundigheidbevordering en voert een integraal personeelsbeleid gericht 

op professionalisering van medewerkers. Er worden door de directie jaarlijkse functioneringsgesprekken met 

alle medewerkers gevoerd; eens in de drie jaar, of zoveel eerder als de situatie er om vraagt, zijn er 



beoordelingsgesprekken. Doel is om medewerkers te faciliteren en te ondersteunen om goed te kunnen 

presteren en om gedwongen ontslagen te voorkomen door intensieve begeleiding en consultatie van interne 

en externe specialisten. De juridische afdeling van het administratiekantoor OBT wordt bij (dreigend) 

disfunctioneren of een onoplosbaar personeelsconflict met een medewerker, vroegtijdig ingeschakeld om het 

proces tot ontslag zo mogelijk te voorkomen. Echter is dit niet altijd te voorkomen.  

De Vrijeschool Zwolle sluit aan bij het beleid van het Participatiefonds. Medewerkers die naar buiten de 

school worden begeleid, krijgen, afhankelijk van de situatie, actief begeleiding aangeboden bij het vinden 

van een andere baan. Dit varieert van een sollicitatietraining tot een volledig outplacementtraject. 

De school heeft al vele jaren geen ervaring met een gedwongen uitkeringsverplichting na ontslag. 

 

Wachtgeld PO 

De school kent geen oud medewerkers die gebruik maken van een wachtgeldregeling. 

 

Aanpak werkdruk 

Onderstaand volgt de beschrijving van het proces dat is gevolgd om tot een effectieve aanpak van de 

werkdruk op schoolniveau te komen. De inzet van de beschikbare werkdrukmiddelen

evaluatie dezelfde grondslagen grotendeels gecontinueerd. De oorzaken van de werkdruk in 2019 zijn in dat 

jaar uitgebreid in kaart gebracht en geanalyseerd. Het doorgronden en terugdringen van de werkdruk heeft in 

de afgelopen jaren regelmatig op de agenda gestaan. 

Als effectief werkdruk verminderend werd in 2019 ervaren: 

 Investering in een conciërge voor facilitaire dienstverlening 

 Door structurele didactische coaching de leerkrachtvaardigheden vergroten 

Deze concrete inzet van de werkdrukmiddelen is in 2020 structureel gecontinueerd. Daarnaast zijn de 

volgende lopende ambities om de werkdrukvermindering te bereiken voortgezet: 

 Ondersteuning om het didactisch handelen te vergroten middels coaching en toepassing van de 

methodiek LeerKracht; 

 Ondersteuning bij het realiseren van individueel maatwerk voor kinderen door extra inzet 

(uitbreiding) klassenassistentie; 

 Ondersteuning bij het bieden van passend aanbod voor meer-en hoogbegaafde kinderen door dag per 

week vrij geroosterde hoogbegaafdheidscoach.  

 

Met consent is gekozen voor de besteding van de ter beschikking gestelde gelden. Criteria die eerder werden 

vastgesteld zijn leidend gebleven: 

 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 

 Video-interactietrainer is per week één dag vrij geroosterd om als didactisch coach in alle klassen te    

begeleiden op vraag van de leerkrachten; 

 Eén dag per week beschikbare hoogbegaafdheidscoördinator;   

 Coaching en toepassing van de methodiek LeerKracht; wekelijkse bord  en werksessies waarin 

verbeterplannen en afspraken voor het onderwijs gezamenlijk worden uitgewerkt en geëvalueerd; 

 Bovengenoemde vrij geroosterde leerkrachten vallen in bij ziekte, zodat de kinderen niet verdeeld 

hoeven te worden over andere klassen. 



 

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. Daarbij moet worden opgemerkt dat nieuwe leerkrachten niet zijn betrokken bij de besluitvorming. In 

juni 2020 vindt een evaluatie plaats en zal een plan voor schooljaar 21- 22 met consent van beide teams 

worden vastgesteld. 

De extra we   

Personeel:    extra IB inzet/extra ondersteuning RJ /conciërge RJ/ HB- coördinator 

Professionalisering:  Coaching en toepassing/ Methodiek LeerKracht 

Niet-financiële maatregelen die zijn genomen om werkdruk te verminderen 

De maatregelen die uit de voorafgaande jaren werden doorgezet zijn: bewustwording werkdruk en hantering 

individuele aanpak, coaching klassenmanagement en bewuste hantering eigenaarschap  van de eigen 

werkdruk zijn onderwerpen die jaarlijks terugkomen in de POP-gesprekken met de schoolleider. 

Aanvullende maatregelen gericht op werkdrukvermindering: 

 De investering van leerkrachten in wekelijkse intervisie en gerichte samenwerken middels de 

LeerKracht systematiek; 

 De administratielast is verminderd. Evaluatie en herinrichting is in ontwikkeling; 

 Enkele extra studiedagen zijn structureel ingericht voor het administratieve werk; 

 Vervanging deels intern geregeld.  

 

De belangrijkste niet-financiële maatregelen waarvoor is gekozen zijn: 

 Georganiseerde collegiale vervanging 

 Administratielast verminderen  

 

 

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 

 
Aan het gebouw van de Michaelschool is na vijfentwintig jaar in het afgelopen jaar grondig groot onderhoud 

gepleegd. Er vond renovatie en vernieuwing plaats van gebint, kozijnen en gevelbetimmering. Er  werd een 

nieuwe BMI geplaatst en er werd lokaal onderhoud verricht aan het schilderwerk. In de kelder werd een 

vochtprobleem verholpen door betonrenovatie. 

 

De Ridder Jorisschool, de tweede schoollocatie, was tot aan de zomervakantie nog altijd in handen van de 

gemeente Zwolle. Na gesprekken tussen het schoolbestuur en de gemeente over het geconstateerde 

achterstallig onderhoud in het pand,  dat door het voorgaande schoolbestuur was achtergelaten, heeft de 

gemeente een bijgesteld toekomstperspectief voor het gebouw vastgesteld. Besloten werd dat het sterk 

uur heeft van tien jaar. Daarna zal, 

via de IHP-werkgroep in de gemeente een plan moeten zijn voor vervangende nieuwbouw of fundamentele 

renovatie. Op grond daarvan kon de verwachte levensduur van het gebouw dus worden verlaagd van veertig 

jaar naar tien j

achterstallig onderhoud te kunnen uitvoeren en om de komende tien jaar het gebouw in een veilige conditie 

te kunnen houden waar onderwijs kan worden gegeven. Voor nu niet voorziene, niet geplande grote 

storingen aan het gebouw of de infrastructuur (riolering) is afgesproken dat kosten die daaruit voortvloeien 

de komende gebruiksperiode voor de helft (vijftig procent) gedragen zullen worden door het schoolbestuur 

en voor de helft door de gemeente. 

 



Doelen en resultaten 

Het Integraal Huisvestings Plan van de gemeente Zwolle wordt opgesteld in een bestuurlijke werkgroep 

waarin vertegenwoordigers namens de Zwolse schoolbesturen en de gemeente het onderwijs 

huisvestingprogramma voor de  komende tien jaar opstellen. De Vrije School Zwolle neemt deel aan deze 

werkgroep met als doel om een geprioriteerde positie binnen het IHP-programma te realiseren met het oog 

op de verouderde conditie en nog beperkte levensduur van het pand van de Ridder Jorisschool 

 

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Als Vrijeschool is de school van oudsher gericht op duurzaamheid. Daarbij wordt gekozen voor zoveel 

mogelijk natuurlijke materialen die uit materialen zijn samengesteld die de omgeving, de gezondheid van 

kinderen en leerkrachten en het milieu niet belasten. Het past in onze visie om met respect gebruik te maken 

van de middelen en bronnen die in de school nodig zijn om vrijeschoolonderwijs te kunnen geven. De keuze 

voor niet synthetische schoonmaakmiddelen, de aanschaf van duurzaam geproduceerd houten materiaal en 

de keuze voor natuurlijke verf zijn enkele eenvoudige voorbeelden die illustreren hoe duurzaamheid in ons 

schoolbeleid is verankerd. 

De overheidsfinanciën en de vrijwillige ouderbijdragen waarmee de school wordt gefinancierd worden op 

een maatschappelijk verantwoorde wijze ingezet. De schoolfinanciën zijn volledig ondergebracht bij de 

n in de schoolbegroting wordt op transparante wijze zichtbaar gemaakt dat alle 

financiële stromen binnen de school primair ten dienst van rijk cultureel vrijeschoolonderwijs staan. 

 

 

2.4 Financieel beleid 

 

Doelen en resultaten 

De Vrije School Zwolle heeft zich ten aanzien van het financieel beleid als doel gesteld een gezonde 

financiële positie te behouden. Alvorens er besluiten worden genomen zal er uitgebreid gekeken worden of 

en zo ja, hoe hoog de financiële gevolgen kunnen zijn. Op basis daarvan worden er besluiten genomen. De 

doelen zijn vastgelegd in de meerjarenbegroting. In het hoofdstuk 3 wordt hier per onderdeel uitgebreid op 

in gegaan, wanneer een doel niet of onvoldoende behaald is. 

De Vrije School Zwolle heeft zich een gezonde financiële positie als doel gesteld, ten eerste om daarmee 

onafhankelijkheid in besluitvorming te kunnen hebben. Ten tweede 

is het gemakkelijker een afwijkend besluit te kunnen nemen waarvan bekend is dat deze financiële gevolgen 

zal hebben. De Vrije School Zwolle heeft nog steeds genoeg financiële en personele draagkracht om als 

éénpitter (met twee locaties) door te kunnen blijven gaan. Mede hierdoor is er sprake van vrije keuze 

mogelijkheden van het totale beleid. 

 

Opstellen meerjarenbegroting 

De meerjarenbegroting wordt elk jaar nauwkeurig bekeken en jaarlijks bijgesteld. Op basis van de meest 

recente ontwikkelingen worden de baten en lasten bepaald met daarbij in ogenschouw genomen dat de 

onafhankelijkheid blijft gewaarborgd. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Voor de toekomstige ontwikkelingen is er een nieuwe risicoanalyse uitgevoerd en daarmee zijn de 

- esteld worden met 



gemonitord en daar waar nodig met en zonder financiële injectie geminimaliseerd. In de basis wil de Vrije 

School Zwolle echter altijd hun corebusiness  

 

 

Treasuryverslag 

zodat we te allen tijde aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen en tegelijkertijd de liquide middelen 

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 

 

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. 

Stichting Vrije School Zwolle heeft op dit moment geen 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. 

(vorig jaar 0,00%) over het gemiddelde rekeningcourantsaldo. 

 

 

risicobeheersingssysteem 

 

Afgelopen jaar heeft de Vrije School Zwolle (kortweg VSZ) een vernieuwd risicomanagementsysteem 

geïmplementeerd. Het handboek risicomanagement van de VO-Raad (uit 2013) is daarbij als richtlijn 

aangehouden. Het interne risicobeheersingssysteem bestaat uit een vijftal onderdelen:   

1.  

2. Wat is de kans dat een risico zich voordoet? 

3.  

4. Hoe worden de beheersmaatregelen gedefinieerd?   

5.  

Deze vragen zijn beantwoord door middel van verschillende interviews en verdiepingsgesprekken met de 

controller (ObT), directieleden van VSZ en een externe consultant. De verschillende risicogebieden zijn op 

basis van trends en schoolanalyses in kaart gebracht.  

 

De kans van optreden is bepaald op basis van een aantal onderwerpen, namelijk: verleden, omstandigheden, 

frequentie en risicogevoeligheid in tijd. Daarbij wordt de kans ingeschat in één van de volgende klassen:  

 Klasse 1: <20%  

 Klasse 2: >20% <40%  

 Klasse 3: >40% <60%  

 Klasse 4: >60% <80%  

 Klasse 5: >80%  

 



De gevolgen zijn bepaald op basis van een aantal onderwerpen, namelijk: verleden, omstandigheden, en 

risicogevoeligheid in tijd. Door de meest merkbare gevolgen naar boven te halen, is het mogelijk geworden 

en indirecte financiële gevolgen. Het gevolg wordt ook geclassificeerd door middel van vijf klassen:  

  

  

  

  

  

 

Daarnaast is onderzoek gedaan naar risicobeheersing. De actieve beheersmaatregelen zijn in kaart gebracht. 

Daarbij is een onderscheidt gemaakt tussen oorzaakbeperkende en gevolgbeperkende beheersmaatregelen. 

Vervolgens is een inschatting gemaakt over de werking van deze maatregelen. Op deze manier is duidelijk 

 

 

Tenslotte zijn er een aan

of hoger (risicoscore = kans*impact, bijvoorbeeld 15 = 3*5). Op deze manier komen alleen de aannemelijke 

enario wordt de benodigde weerstandscapaciteit 

bepaald. Dit wordt geverifieerd met de controller (ObT).  

 

beheersen. Deze taak behoort tot de directe van VSZ. Daarnaast zullen de uitkomsten geverifieerd worden 

met de controller (ObT).   

  

Doordat het risicobeheersingssysteem zich in de opstartfase bevindt kan er nog geen uitspraak worden gedaan 

over het functioneren. Het is wel duidelijk geworden dat VSZ meer inzicht heeft gekregen in een aantal zaken. 

everre deze 

beheerst worden, waar de verbeterpunten liggen, en welke vervolgstappen genomen moeten worden.  

 

De aankomende jaren zal VSZ een aantal verbeterpunten op het gebied van beheersbaarheid oppakken:  

1. Niet voldoen aan wet- en regelgeving m.b.t. veiligheid 

Inmiddels is wel bewustzijn gecreëerd, maar het ontwikkelen van een werkwijze, procedure of beleid 

kan ervoor zorgen dat dit onderwerp weer gaat leven in de organisatie.  

2. Moeilijk vinden van kortdurende vervanging 

Onderzoeken of een externe invalpool hulp kan bieden.  

3. Netwerk infrastructuur onvoldoende op orde  

Goed bijhouden en monitoren (ondanks de investeringen die kortgeleden zijn verricht) 

4. Onzekerheid ten aanzien van de toekomst van het gebouw van Ridder Joris  

Vroegtijdig en goed bijhouden, zodat VSZ niet voor onverwachte gebeurtenissen komt te staan.  

5. Niet goed in beeld hebben wat er moet gebeuren voor lopende en nieuwe subsidies  

Eventueel procedures aanscherpen, zodat elk directielid weet wat er moet gebeuren voor lopende 

subsidies.  

6. Dataverlies en/of datalekken  

Onderzoeken of verwerkingsovereenkomsten passen bij het AVG-beleid van VSZ.  

7. Covid-19 gerelateerde ontwikkelingsproblemen  

Er wordt geadviseerd om in de nabije toekomst onderzoek te doen of er een inhaalslag omtrent de 

lesstof gemaakt moet worden en of er nauwer samengewerkt kan worden met VO-scholen. 

  



 

tien of hoger: 

1. Minder leerlingen dan geprognotiseerd; 

2. Aantal leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte neemt toe;  

3. Oudere leerkrachten in dienst hebben;  

4. Moeilijk vinden van kortdurende vervanging; 

5. Onzekerheid wijziging vereenvoudiging bekostigingssystematiek; 

6. Het wegvallen van ouderbijdrage;  

7. Incidenten; 

8. Pandemieën; 

9. Betrokkenheid ouders sterkt niet aan; 

10. Vaker aansprakelijk gesteld worden; 

11. Covid-19 gerelateerde ontwikkelingsproblemen.  

 

ed 

spectrum aan beheersmaatregelen ingezet (ongeveer zeventig). Deze variëren van veiligheidsvoorzieningen 

en protocollen tot personele bezuinigingen en verzekeringen. Ook kent VSZ een aantal sterke 

zet.  

 

externe oorzaken, waardoor het niet altijd mogelijk is om de oorzaak te beperken. Ook zijn de gevolgen niet 

. In sommige 

gevallen worden bewust geen oorzaakbeperkende maatregelen ingezet wegens kwaliteitsoverwegingen 

t gebied 

van beheersbaarheid opgepakt.   

Na het uitvoeren van de verschillende analyses is één scenario gekozen die het beste past bij VSZ, het meest 

denkbare scenario icoscore 

van tien of hoger zich het aankomende jaar met maximale impact voordoen. De actieve beheersmaatregelen 

over een weerstandscapaciteit van 334.000  

te beschikken. Het scenario bevat de vol  

1. Minder leerlingen dan geprognotiseerd; 

2. Oudere leerkrachten in dienst hebben;  

3. Onzekerheid wijziging vereenvoudiging bekostigingssystematiek; 

4. Het wegvallen van ouderbijdrage;  

5. Incidenten; 

6. Pandemieën; 

7. Vaker aansprakelijk gesteld worden. 

  



3. Verantwoording van de financiën 
In dit hoofdstuk verantwoordt Stichting Vrije School Zwolle de financiële staat . De eerste paragraaf gaat in 

op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en 

lasten en de balans, en in de laatste paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod. Stichting 

Vrije School Zwolle onderkent het belang hiervan. 

 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 

De belangrijkste factor die de ontwikkeling van het aantal leerlingen de komende jaren beïnvloedt is de 

toename van het aantal leerlingen aan de tweede locatie. Het bestuur kiest er daarom voor (tijdelijk) op beide 

locaties een directeur aanwezig te hebben. Daarnaast wordt er gezocht naar extra aanvullende 

wervingsmogelijkheden om de beperkende visitatiemaatregelen door Covid-19 te compenseren. Ondanks de 

tweede locatie zijn er leeftijdsgebonden wachtlijsten, want aan de voorkeur van ouders om hun kind op de 

hoofdlocatie te willen laten plaatsen kan niet altijd worden voldaan.  

 

FTE 

 
 

De belangrijkste factoren die de ontwikkeling van het aantal FTE de komende jaren kunnen beïnvloeden zijn de 

toename van het aantal leerlingen/groepen op de tweede locatie, het vasthouden van het maximum aantal leerlingen op 

mogelijk te verlagen. Stichting Vrije School Zwolle gaat behoedzaam om met haar personeel en zal daar waar nodig 

gedegen ondersteuning verzorgen. Tevens zal er gekeken worden naar de groepsgroottes om de werkdruk reëel te 

houden in harmonie met de bekostiging. 

Het verslagjaar 2020 heeft een veel hogere FTE en ligt niet in een bestendige gedragslijn. Dit wordt veroorzaakt door 

(langdurige) ziekte en het opvangen hiervan, wat ook in 2021 nog deels van toepassing zal zijn. Vanaf 2022 zou dit 

volledig zijn opgelost en in directe lijn liggen met de ontwikkeling van het aantal geprognotiseerde leerlingen. 

Stichting Vrije School Zwolle zal blijven controleren of de verhouding tussen leerlingen en fte reëel is. 

 

  



3.2 Staat van baten en lasten en balans 

 

Staat van baten en lasten 

 

 

Analyse resultaat 2020 t.o.v. de begroting 2020 

De begroting van 2020 komt op een 

 

 

Dit is als volgt te verklaren: 

 Door hogere lasten bij personeel, afschrijvingen en overige lasten.  

De oorzaken bij personeelslasten kunnen worden herleid ten eerste tot de eenmalige uitkeringen en de 

struct  

Ten tweede zijn er loonkosten derden voor het niet begrote inhuren van een IB-er 

 

Ten derde meer fte , welke grotendeels door vervanging te verklaren zijn en extra uren ondersteuning 

bestuurder waarmee een be  

Ten vierde wordt het resterende saldo deels bepaald door hogere scholingskosten -extra digitale training om 

online lessen te kunnen geven. 

Ten vijfde zijn er ook minder overige personele lasten -door vvf-premie restitutie, vvf-malus 2019 en WTL-

vergoeding; deze laatst genoemde drie onderdelen vereffenen deels de hoger overige personele lasten welke 

worden veroorzaakt door invoering fietsplan. 

Ten zesde, bij afschrijvingen is een hoger deel eigenbijdrage 1e inrichting extra kleuterklas. 

Tot slot hebben ook de overige lasten een negatief effect welke wordt veroorzaakt door meer eigen bijdrage 

SWV,  meer abonnementen/licenties en doordat er extra verbruiksmateriaal onderwijs voor de 2e locatie is 

aangeschaft. 

 

Er zijn echter ook onderdelen die in het voordeel werken waardoor een deel van de hogere lasten wordt 

gecompenseerd, deze zijn als volgt te verklaren: 

 Door hogere rijksbijdragen en overige baten, als wel lagere lasten bij de huisvestingslasten. 

De rijksbijdragen vallen hoger uit door de herziening 19/20 en bijstelling van 20/21 

daarnaast is er groeibekostiging ontvangen terwijl voorzichtigheidshalve deze op nul was gezet binnen de 

d door de afname van 

SWV-bijdrage vanwege een lagere eenmalige uitkering. 



Tot slot zijn de huisvestingslasten bij bijna alle onderdelen lager dan begroot vanwege zo sobere mogelijke 

uitgaven welke als doel was gesteld. Met uitzondering van de schoonmaakkosten welke door Covid-19 

hoger zijn uitgevallen. 

 

Analyse resultaat 2020 t.o.v. het resultaat 2019 

 

 

Dit is als volgt te verklaren, enerzijds: 

 Door hogere personeelslasten, afschrijvingen en overige lasten en lagere overige baten. 

uitkeringen en CAO wijzingen en anderzijds de hogere fte door vervanging en extra ondersteuning 

bestuurder. Let wel doordat Stichting Vrije School Zwolle geen ERD is wordt een groot deel van de 

vervanging gecompenseerd door het vervangingsfonds. Daarnaast zijn er in 2020 loonkosten derden geweest 

- dersteuning o.a. in de vorm van risicoanalyse, 

huisvestingsondersteuning 2e locatie. 

Een tweede oorzaak zijn de hogere afschrijvingen, deze zijn hoger door de extra investeringen bij de 2e  

locatie. 

verbruiksmateriaal 2e  

 

 Anderzijds zijn er onderdelen die het resultaat gunstiger beïnvloeden: 

 Door hogere rijksbijdragen en lagere huisvestingslasten. 

De oorzaken bij de rijksbijdragen zijn hogere baten op bijna alle onderdelen door herziening 19/20 en 

aten ongunstiger en 

37.300. 

De huisvestingslasten zijn ook lager, hoewel de schoonmaakkosten en de dotatie van de 

onderhoudsvoorziening een klein ongunstiger effect hadden werd op alle overige onderdelen minder 

uitgegeven. 

 

De belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting zijn: 

Het optimaliseren van de groepsgrootte, vooral op de tweede locatie, het minimaliseren van risico s en deze 

elk jaar nauwkeurig te monitoren, maar bovenal het verzorgen van goed onderwijs en de leervertraging door 

Covid-19 te herstellen. Tijdens het opstellen van begroting is geen rekening gehouden met de NPO-gelden 

en de Extra hulp in de klas subsidieregeling, die in de komende periode 2021, de baten zullen laten stijgen, 

hier zal in de prognose 2021 rekening mee worden gehouden. 

  



Balans in meerjarig perspectief 

  

 

De (toekomstige) belangrijkste mutaties in de balansposten ten opzichte van het voorgaande jaar zitten bij de 

liquide middelen en de voorziening onderhoud. Dit is te wijten aan de inhaalslag van achterstallig 

onderhoud, welke is veroorzaakt door de onduidelijke situatie die er was rondom de juridische overname 

van het pand aan het Korianderplein (2e locatie). Vooralsnog liggen alle overige balansposten in de 

bestendige gedragslijn en zijn er geen noemenswaardige afwijkingen 

De (toekomstige) belangrijkste mutaties in de meerjarenbalans zijn dat bijzondere/extra uitgaven slechts dan 

er gekeken worden of het haalbaar is de reserve op het gewenste niveau te krijgen, met in achtneming van de 

signaleringswaarde of met het goede onderbouwen bij overschrijding.. 

De belangrijke (toekomstige) investeringen en ontwikkelingen in kasstromen en financiering zijn als volgt te 

benoemen. 

Meerjarige investeringen worden begroot op basis van de aanwezige behoefte van standaard vervangingen 
e inrichting van de tweede locatie is per 2020 

afgewikkeld. Er zijn geen significante uitzonderlijke uitgaven. 

modernisering van de ICT-mogelijkheden noodzakelijk is. Er wordt structureel geïnvesteerd in de 

bibliotheekboeken. Voor wat betreft de leermiddelen zullen er uitbreidingen, vervangingen en aanpassingen 

van het lesmateriaal van toepassing zijn. 

Tot slot zal er (school)meubilair vervangen worden en daar waar nodig (door leerlingenstijging) worden 

uitgebreid, het betreft hierbij leerlingen tafels en stoeltjes en twee schilderkasten. 

De insteek zal zijn dat te allen tijde bij een uitgave wordt afgewogen tussen noodzaak en de financiële 

positie. Hierbij zal o.a. gekeken worden naar de liquide middelen maar ook naar de kengetallen. 

  



3.3 Financiële positie 

 

Kengetallen  

 

 

Toelichting op de financiële positie 

Solvabiliteit 2 

(Eigen vermogen + voorzieningen)/ balanstotaal: 

Dit kengetal geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en verschaft daarmee inzicht in:  

 De mate waarin de bezittingen (op de activazijde van de balans) zijn gefinancierd met eigen 

vermogen (incl. voorzieningen); 

 De mate waarin een schoolbestuur in staat is om op langere termijn aan haar financiële 

verplichtingen te kunnen voldoen.  

Liquiditeit 

Vlottende activa/ Kortlopende schulden: 

Dit kengetal geeft aan in hoeverre een schoolbestuur in staat is om op korte termijn aan zijn verplichtingen 

te kunnen voldoen (betaling van alle kortlopende schulden).  

Rentabiliteit 

Resultaat/ totale baten (inclusief financiële baten) * 100% 

Dit kengetal geeft aan wat het resultaat is in vergelijking met de totale baten (incl. financiële baten).  

 Als het nodig is om de financiële positie te versterken (bijvoorbeeld bij een te lage solvabiliteit en/ of 

liquiditeit), dan is een (meerjarige) rentabiliteit van > 0% wenselijk.  

 Als alle reserves op peil zijn gebracht, ligt een (meerjarige) rentabiliteit van 0% meer in de lijn der 

verwachting. De bekostiging moet immers zoveel mogelijk worden ingezet voor het geven van 

onderwijs.  

 Een negatieve rentabiliteit is gewenst wanneer de reservepositie als te hoog kan worden 

gekwalificeerd.  

  

Signaleringswaarde 

(0,5 x aanschafwaarde gebouwen x 1,27)+boekwaarde resterende mva+(omvangafhankelijke rekenfactor x 

totale baten) 

De signaleringswaarde berekend het normatieve publieke vermogen van de stichting. Als het werkelijke 

publieke eigenvermogen hoger is dan de signaleringsgrens, is dit een signaal dat er mogelijk sprake is van 

bovenmatig eigen vermogen.  

 

Samenvatting 

Kijkend naar de ontwikkeling van de financiële positie van de kengetallen van Stichting Vrije School 

Zwolle over de komende jaren kan worden gesteld dat Stichting Vrije School Zwolle een gezonde financiële 

positie heeft en houdt. 



De rentabiliteit zal vanaf 2023 weer positief worden. Dit is conform het financiële beleid van de stichting dat 

aangeeft dat de beschikbare middelen zoveel mogelijk in het onderwijs gestoken moeten worden. 

 

Reservepositie 

Van het totale eigen vermogen is rond de 10% een bestemmingsreserve. Deze kan in de loop van de tijd 

aangepast worden welke zijn oorsprong zal vinden in de risicoanalyse en de daarbij behorende financiële 

buffer die hiervoor vereist wordt. Ondanks het feit dat het totale eigenvermogen ruim 100.000 is gedaald 

heeft de Stichting Vrije School Zwolle direct weer ingezet op het behalen van een resultaat waarin de lasten 

volledig gedekt worden door de baten. De besluiten die Stichting Vrije School Zwolle neemt zullen indien 

dit financiële consequenties heeft vooraf geanalyseerd worden. Ook de voorzieningen worden op peil 

gehouden, in 2020 heeft de gemeente Zwolle hiervoor een extra bedrag gestort in verband met het 

achterstallig onderhoud van de 2e locatie. In 2022 zal een groot deel  van de onderhoudsvoorziening besteed 

worden.  

 

Het bestuur maakt de keuze om de financiële positie op het gewenste niveau te brengen door baten in te 

schatten op basis van het voorzichtheidsprincipe en de lasten zo sober maar doeltreffend mogelijk te 

bepalen. Al deze besluiten worden tijdens bestuursvergaderingen besproken. Tevens heeft het bestuur te 

allen tijde beschikking over de actuele financiële stand, welke is terug te vinden binnen ObTopics. 

Daarnaast zullen afzonderlijke vraagstukken extra berekend en geanalyseerd worden. 

Daar waar de GMR een adviserende of instemmende rol heeft zullen zij worden meegenomen in het proces. 

 

Nationale aanbestedingswet  

De n Er zijn 

in 2020 geen verplichtingen aangegaan die de aanbestedingsgrenzen overschreden. 

 

 

  



Bijlage 1 RvT jaarverslag 

Bijlage 2 MR jaarverslag 



De directeur is als dagelijks 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 bestuur 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.  

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 de en toeziend houder essentieel. 

Ter voorbereiding op de bestuursvergaderingen worden bestuursnotities opgesteld door de directie; 

hierin worden te bespreken onderwerpen inhoudelijk toegelicht. Tijdens de bestuursvergaderingen zijn 

onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest:  

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

     Het financieel, personeel en onderwijskundig monitiren van de twee schoollocaties.  

     De ontwikkelingsvoortgang van de Ridder Jorisschool 

  Jaarrekening 2019 

  Beleidsrijke meerjarenbegroting 2019  

  Onderwijskwaliteit; zicht op proces versterken didactisch handelen, het Onderwijs Plan,  

trendanalyses, doorontwikkeling zichtbaar maken van authentieke vrijeschoolonderwijs in 

school kringen, voorbereiden van het verwachte vierjaarlijks inspectiebezoek (dat ten gevolge 

van Corona uiteindelijk in april jl heeft plaats gevonden) 

  HRM; bestuursformatieplan, scholingsplan,voorbereiden en uitvoering geven aan uitbreiding 

directie, verlaging werkdruk, preventie en ziekteverzuim, ziektevervanging, nieuwe bedrijfsarts. 

  Financiën; (inning van) ouderbijdrage ondergebracht bij OBT administratiekantoor van de 

school, , treasurystatuut, liquide middelen, inzet werkdrukgelden, subsidie eerste inrichting 

Ridder Jorisschool 

  Huisvesting Ridder Jorisschool; visie meerjarenbeleid en onderhoudsplanning, integraal 

huisvestingsbeleid gemeente, verwerven bijdrage gemeente Zwolle voor renovatie verouderd 

schoolpand en achterstallig onderhoud, voorbereiden juridisch eigendom Ridder Jorisscchool. 

Voorbereiden aanleg Groen Schoolplein Ridder Jorisschool 

  Medezeggenschap; ouderparticipatie  

  Bestuurlijk PO overleg met onderwijsbesturen en wethouder; De Stroming, OOZ, de Vrije 

Scholen Midden-Nederland 

  Actuele lopende zaken 

 



Een compacte en voorbereide informatievoorziening van de dagelijks bestuurder aan het 

toezichthoudend deel van het bestuur vormt de basis voor het houden van toezicht. Daartoe stuurt de 

directeur, naast de bestuursnotitie, waarin geschetst wordt hoe de actualiteit is op het gebied van 

personeel, facilitaire voorzieningen, financiën onderwijs en kwaliteitszorg,  beleidstukken toe ter 

voorbereiding op de bestuursvergadering, ter bespreking en beoordeling aan de overige 

bestuursleden. 

In het kader van de toezichthoudende rol heeft het bestuur de volgende (beleid)stukken goedgekeurd: 

 Jaarrekening 2019  

 personele bezettingsplan  2020-2021 

 Schoolgids 2020-2021 

 Beleidsrijke meerjarenbegroting 2021 (inclusief meerjarige onderhoudsplanning) 

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. 

De OGSM is het leidend instrument in het volgen van de interne processen. 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.  

In 2020 zijn er geen officiële klachten ontvangen.  

 

De toezichthoudende bestuursleden hebben in  het jaar 2020 geen functioneringsgesprek kunnen 

voeren met de dagelijks bestuurder ivm haar langdurige afwezigheid ten gevolge van een ernstig 

ongeval.  
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het intern toezichthoudend orgaan van de Stichting Vrije School Zwolle  

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Vrije School Zwolle te Zwolle gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Vrije School Zwolle op 31 december 2020 en van het 

resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de 

bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (hierna WNT);  

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle 

van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de 

begroting in met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals openomen in 

paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.  

 

 De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2020; 

2. het exploitatieoverzicht over 2020; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.  

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en het Controleprotocol Wet normering 

topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrije School Zwolle zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA).  

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 

artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet 

hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 

topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekking als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-

plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat 

uit:  

• bestuursverslag;  

• de overige gegevens.  

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2. 

Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist.  

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 

de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 

paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse 

standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 

jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en 

de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- 

en regelgeving.  

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het toezichthoudend orgaan voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de bepalingen van en krachtens de wet 

WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in 

de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk 

voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 

en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fouten en fraude.  

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur 

de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 

om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

 

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de organisatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 

is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

 

Wij hebben de accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 

Onderwijsaccountantsprotocol 2020, het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 

als gevolg van fouten of fraude, van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de 

balansmutaties, die van materieel belang zijn,  het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel   

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte 

financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 

de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.  

• Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn 

wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 

in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 

conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 

organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

• en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in 

alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de geplande reikwijdte en timing 

van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Almelo, 11 juni 2021 

 

Eshuis Registeraccountants B.V.     

     

 

 

 

 

drs. J.W.F. Löwik RA 
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