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Beste lezer, 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Stichting Vrije School Zwolle. In dit verslag 

wordt beschreven op welke wijze de Stichting Vrije School Zwolle zich in het 

afgelopen jaar 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. 

 

Het jaar 2021 was voor het tweede jaar op rij een afwijkend, bijzonder jaar waarin 

het schoolleven in hoge mate werd beïnvloed door de Covid-19 pandemie; ziekte 

van leerkrachten en kinderen naast lockdowns en afstandsonderwijs. Het is op 

beide scholen gelukt om de rust te bewaren en Covid-19 nauwelijks 

gespreksonderwerp te laten zijn. Een tweedeling zoals deze zich aftekende in de 

maatschappij hebben we kunnen voorkomen. De heldere uitgangspunten die in 

nauwe samenspraak met de medezeggenschapsraad zijn geformuleerd en 

voortdurend richting ouders zijn gecommuniceerd en in de school zijn nageleefd, 

zijn werkzaam gebleken. Er is getracht waar mogelijk creatieve oplossingen te 

zoeken om zekerheidschenkende gewoontes overeind te laten en de kinderwereld 

te beschermen. De grootste prestatie werd geleverd door het team; de 

medewerkers toonden veerkracht, positiviteit, creativiteit en bovenal liefde voor 

hun kinderen en hun vak. Zij hebben gedurende het bizarre jaar de elkaar 

opvolgende tegenslagen geïncasseerd en met elkaar de schouders eronder gezet. 

Een dankwoord aan allen is in deze terugblik op 2021 op zijn plaats.  

 

Met eveneens grote inzet en motivatie van de medewerkers kreeg de 

gezamenlijke zoektocht naar ‘nieuw vrijeschoolonderwijs’ in de loop van het jaar 

steeds meer vorm, werd onderwerp van gesprek en wierp zichtbaar vruchten af in 

de klassen. Steeds meer andere werkvormen waren te zien, het eigenaarschap -

en daarmee enthousiasme- van de kinderen werd versterkt. Het gaat ons de 

komende jaren lukken om een moderne vrijeschool te worden met z’n wortels in 

de antroposofie, puttend uit de tijdloze, inspirerende pedagogiek vertaald naar de 

tijd waarin we leven. Onze gewenste en ingezette cultuurverandering is een 

onomkeerbaar proces gebleken waar we met bescheiden trots naar kijken.  

 

Op 6 april 2021 hield de Inspectie haar vierjaarlijks onderzoek (dat deze keer ten 

gevolge van Covid-19 in aangepaste vorm werd afgenomen). De school werd als 

goed in control en met voldoende opbrengsten beoordeeld. Er werd een 

compliment gegeven voor het grondig uitgewerkte risicomanagement-instrument 

dat was opgesteld. 

 

Aandachtspunt was het blijven inzetten op het ontwikkelen van één schoolbeleid 

voor beide locaties. Dit is één van de redenen geweest om in de eerste helft van 
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2021 na een half jaar afscheid te nemen van de locatiedirecteur van de Ridder 

Jorisschool. Dit is een moeizaam intern proces geweest wat uiteindelijk naar 

tevredenheid is opgelost. Ouders en kinderen hebben de informatie over deze 

verandering ter kennisgeving aangenomen; de rust is bewaard gebleven. Vanaf 

augustus 2021 is in plaats van het aanstellen van een nieuwe locatiedirecteur 

gekozen voor het aanstellen van twee teamcoördinatoren die nauw samenwerken 

met de directeur. 

 

Tot slot willen we speciale dank uitspreken aan Willem de Koning, die gedurende 

twee jaar op kundige en inspirerende wijze -volkomen onverwacht- de leiding van 

de school op zich heeft genomen. Daniëlle Wessels rondde een intensief 

revalidatietraject succesvol af en kon vanaf augustus 2021 weer volledig aan het 

roer staan. Willem de Koning ging in november na een mooi afscheid met 

pensioen. 

 

Leeswijzer 

Dit 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 dit georganiseerd is. In het profiel wordt 

nader ingegaan op de missie, visie en de kernactiviteiten van de school, evenals 

op het strategische beleidsplan. Verantwoording van het beleid komt aan de orde 

in hoofdstuk 2, waarbij dit wordt toegespitst op onderwijs & kwaliteit, personeel & 

professionalisering en huisvesting & facilitaire zaken. Ook het financieel beleid, 

waaronder de risico’s en risicobeheersing worden toegelicht. Tot slot worden in 

hoofdstuk 3 de verantwoording van de financiën, waaronder de ontwikkeling in 

meerjarig perspectief, evenals de staat van baten en lasten en balans verder 

toegelicht. 

 

Lezers van het jaarverslag van de Stichting Vrije School Zwolle die naar 

aanleiding van het lezen ervan vragen of opmerkingen hebben of met ons de 

dialoog aan willen gaan over de inhoud zijn van harte uitgenodigd om één van 

onze scholen binnen te stappen of een afspraak te maken. 

 

 

Danielle Wessels, directeur bestuurder 
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1. Profiel 

 

Missie 

Wij zien het als onze missie om kwalitatief 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 Stichting 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. 
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Strategisch beleidsplan 

De voornaamste speerpunten in de schoolontwikkeling liggen vast in het 

vierjarenschoolplan dat loopt van 2019 tot 2023; het versterken van het 

didactisch handelen en het uitwerken van onze vrijeschoolvisie naar 

hedendaags vrijeschoolonderwijs. Deze twee speerpunten gaan hand in hand 

en zullen bij het hoofdstuk onderwijsontwikkelingen nader worden toegelicht.  

 
Onderwijs en kwaliteit 

In 2021 hebben wij het accent gelegd op het op beide scholen in 

gezamenlijkheid vormgeven en zichtbaar maken van herkenbaar 

vrijeschoolonderwijs in Zwolle. Er wordt onderwijsbeleid ontwikkeld wat voor 

beide scholen gelijk is. Vitalisering door te wisselen van werkplek, actieve 

dwarsverbanden tussen beide scholen, uitwisseling van expertise, faciliteren 

van intervisie bij ‘parallel- collega’s’, werkkringen waarin schoolbeleid wordt 

ontwikkeld door medewerkers uit beide schoolteams zijn zichtbare concrete 

effecten van deze ambitie.  

De NPO-middelen die ons door de overheid ter beschikking zijn gesteld 

vroegen om een bezinning op onze visie op onderwijsachterstanden. We 

hebben heldere, bij ons onderwijsconcept aansluitende uitgangspunten 

geformuleerd die leidend zijn bij de keuzes die gemaakt zijn en worden. Het 

NPO biedt ons de mogelijkheid om de al lopende gewenste 

onderwijsontwikkelingen te versterken; het uitbreiden van de ‘gereedschapskist’ 

van de leerkrachten, het vergroten van de didactische vaardigheden hebben we 

ondergebracht in een gezamenlijk groot onderzoeksproject naar modern 

vrijeschoolonderwijs met meer leerrendement voor alle kinderen: het Daedalus 

project. Eigenaarschap van leerkracht en leerling staat hierbij centraal. 

 

Het leveren van een actieve bijdrage aan de directe leefomgeving van beide 

scholen stond ook dit jaar hoog in het vaandel. Op de Michaëlschool is daartoe 

het groene plein voor school en buurt uitgebreid. Op de Ridder Jorisschool is in 

samenwerking met een actieve oudergroep gestart met de aanleg van een 

eveneens groen plein voor school en wijk. Acties en fondsenwerving vinden 

gelijktijdig met de aanleg plaats.  

 

De ambitie om een "Compassionate Waldorfschool” te zijn leeft onverminderd 

en hebben we gedurende het ‘coronajaar’ op verschillende manieren 

vormgegeven. Meerdere acties met aandacht voor anderen werden door de 

kinderen bedacht en uitgevoerd. 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. Multicultureel 
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vrijeschoolonderwijs stond actief op de schoolagenda. Met name binnen het 

NT2 onderwijs zijn concrete stappen gezet.  

 

De Inspectie beoordeelde de schoolprestaties, het bestuurlijk toezicht en het 

onderwijs in april 2021 als ‘goed in orde, de risico’s zijn concreet in beeld en de 

directie is in control’. Er is tevens door de inspectie aangegeven dat er geen 

verdiepend inspectie-onderzoek nodig is. In het volgende schooljaar 

verwachten wij de inspectie voor het gangbare vierjaren-onderzoek. 

 

Toegankelijkheid en toelating 

Er is in de school veel aandacht voor een zorgvuldige aannameprocedure om 

kinderen in de school op te kunnen nemen. Het streven is dat een kind direct op 

de voor hem of haar beste plek terechtkomt. 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, 

observeert de intern begeleider het kind op de school van herkomst en 

vervolgens beslist de intern begeleider of het kind een week op proef kan 

komen. Wij willen voorkomen dat kinderen onnodig van school wisselen. 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. Deze werkwijze vroeg toelichting 

aan de Zwolse collegabesturen; de aanvankelijk sceptische houding 

veranderde in waardering voor de zorgvuldigheid. 
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1.2 Organisatie 

 

Contactgegevens 

 

Naam:     Stichting Vrije School Zwolle 

Bestuursnummer:    78184 

Hoofdlocatie:    Michaëlschool 

Adres:     Bachlaan 8, 8031 HL Zwolle 

Telefoonnummer:    (038) 422 54 48 

E-mail:     info@vrijeschoolzwolle.nl 

Website:     www.vrijeschoolzwolle.nl 

 

Nevenvestiging:   Ridder Jorisschool 

     Korianderplein 6-8, 8042 HM Zwolle 

Bestuur 
 

Naam Functie 

Nevenfuncties 
betaald/ 
onbetaald 

Aandachtsgebied 
en/of commissies 

Giovanni Kruit Voorzitter nee HRM 

Herman Hodes Penningmeester nee Financiën 

Karina Koopman Lid nee Communicatie en 
Onderwijs 

Daniëlle Wessels Directeur nee Onderwijs 

Scholen 
 

Naam school Website school 

Michaëlschool www.vrijeschoolzwolle.nl 

Ridder Jorisschool www.vrijeschoolzwolle.nl 

 
  

http://www.vrijeschoolzwolle.nl/


7 

Organisatiestructuur 

 
 

● Directeur bestuurder: Danielle Wessels draagt de 

eindverantwoordelijkheid voor beide schoollocaties. 

 

De medezeggenschap  

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van 

ouders en leerkrachten en is de formele gesprekspartner van de directeur. 

Beide scholen hebben een vertegenwoordiging in de MR. De raad is wettelijk 

ingesteld om voorstellen te doen over ‘alle aangelegenheden betreffende de 

school’.  

 

Bij bepaalde onderwerpen zoals de voorzieningen ten behoeve van de 

leerlingen, de klachtenregeling of het beleid rond ouderbijdragen en oudertaken 
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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 ouderleden worden ingebracht. Er wordt 

gewerkt met een jaaragenda waar de verschillende jaarlijks terugkerende 

onderwerpen (begroting, ouderparticipatie; vakantieplanning etc.) worden 

besproken en toegelicht door de directie. De directeur voorziet de MR van een 

directie-notitie ter voorbereiding op de vergaderingen. Zij heeft structureel 

contact met de voorzitter van de MR 

 

Leden van de MR: 

o Edwin Westerhof, voorzitter en lid vanuit de oudergeleding Michaëlschool 

o Mark Tolsma, secretaris en lid vanuit de oudergeleding Michaëlschool 

o Sarina Veenstra, lid vanuit de oudergeleding Michaëlschool 

o Herbert Niessen, lid vanuit de oudergeleding Ridder Jorisschool 

o Helga Verschuren, lid vanuit de leerkrachtgeleding Ridder Jorisschool 

o Onno Wieten, lid vanuit de leerkrachtgeleding Ridder Jorisschool 

o Janneke van der Torn, lid vanuit de leerkrachtgeleding Michaëlschool 

o Wencke Merjenberg, lid vanuit de leerkrachtgeleding Michaëlschool 

 
Aangezien de zittingstermijn van drie leden van de oudergeleding is verlopen 

zijn er inmiddels verkiezingen uitgeschreven en zullen er nieuwe ouders zitting 

nemen in de MR. 
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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. De directeur bestuurder 

heeft zitting in het AB van PO2305. 

Het samenwerkingsverband 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 samengewerkt om 

elkaar op bestuurlijk-, strategisch niveau te versterken 

door kennis en informatie te delen.  

Periodiek vindt schoolleider-overleg plaats, die door 

alle betrokkenen als zeer waardevol wordt 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 Stichting 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. We zijn op dit moment in gesprek met 

HSL om SOL plek te mogen worden ( Samen 

Opleidend Leren). 

Dienstencentrum De 

Stroming 

De directeur bestuurder heeft zitting in het bestuur 

van de Stroming. 

Ondersteuning vanuit 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 
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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 Stichting 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. 

De intern begeleidster zit in deze werkgroep. 

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

waar de directeur aan deelneemt. 

Stichting Doomijn De samenwerking mbt Vrije peutergroep Doppejan is 
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Kinderdagverblijf en 

buitenschoolse 

opvang 

per januari 2022 gestopt. 

Doomijn biedt 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 in nauwe samenwerking met de school 

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 “schoolse” setting en biedt daardoor een 

goede voorbereiding op de kleuterklas 

Ikkedoen biedt naast de peuteropvang 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 school werkt intensief samen met de Stadkamer. 

Deze 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. De positieve herbeoordeling van de 

ontwikkeling van ons cultuuronderwijs, door de 

Stadkamer, is gebaseerd op evaluatie van de 

geboden cultuurleer-leerlijnen en cultuuraanbod, met 

externe cultuuraanbieders ter professionalisering van 

de leerkrachten. 

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 

plaatsvinden. 

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 
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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 2021 zijn er geen formele klachten binnengekomen.  

 

Juridische structuur 

☐ Vereniging 

☒ Stichting 

☐ Bestuurscommissie 

☐ Openbare rechtspersoon 

☐ Stichting samenwerkingsbestuur 

☐ Anders, namelijk _________________________ 

 

Stichting Vrije School staat bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

41022269 geregistreerd.  

 

Governance 

Functiescheiding: 

☒ Functionele scheiding (one-tier)  

☐ Organieke scheiding (two-tier)  

☐ Feitelijke scheiding 

☐ Anders, namelijk_________________ 

 

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. 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 de 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. 

https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
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De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd in 

een managementstatuut.  
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● 2. Verantwoording van het beleid 

2.1 Onderwijs & Kwaliteit 
 
Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg 
De school heeft een heldere visie op kwaliteit, doelen en ambities en stuurt 
hierop. De kwaliteit van onderwijs wordt bepaald door de mensen die 
vormgeven aan een rijk curriculum. De school staat voor het bieden van breed 
onderwijs; cognitief, sociaal, maatschappelijk, cultureel, kunstzinnig en 
bewegend. Om dit te kunnen bieden is voortdurende dialoog, individuele- en 
teamscholing noodzakelijk. We bevorderen de kwaliteitscultuur, zijn daarin 
samen lerend en voortdurend in ontwikkeling. Breed draagvlak is georganiseerd 
middels de sociocratische kringstructuur. We analyseren het behalen van de 
doelen en verantwoorden deze.  
 
De voornaamste doelen in de schoolontwikkeling waren ook in 2021 het 
versterken van het didactisch handelen en het uitwerken van onze 
vrijeschoolvisie naar hedendaags vrijeschoolonderwijs. Een cultuurverandering 
vraagt tijd; deze speerpunten komen dan ook voortdurend terug op de diverse 
agenda’s en verantwoordingsdocumenten binnen de school. Het is de rode 
draad in het vierjarenschoolplan.  
 
Schoolafstemming, herkenbaarheid, eenheid van handelen, en uitwisseling van 
expertise zijn centraal komen te staan bij onze onderwijsontwikkeling. We 
constateren dat er een herkenbare eenheid van handelen binnen de school 
zichtbaar begint te worden. De effecten op de meetbare opbrengsten qua 
rekenen en taal zijn echter nog niet groot genoeg en niet op het niveau dat we 
voor ogen hebben. Het heeft mede niet overal zichtbaar kunnen worden door 
de remmende impact die het gevolg was van het afstandsonderwijs. Daar 
kwam dit jaar het gebrek aan continuïteit bij doordat veel kinderen ziek waren, 
klassen steeds wisselende samenstellingen hadden, er een gebrek aan 
vervangers was en nagenoeg alle leerkrachten met Cocid-19 meerdere weken 
moesten worden vervangen.  
 
Het onderwijsplan als basis voor het didactisch handelen is in 2021 in alle 
lagere schoolklassen geïmplementeerd. De vier sleutels voor een effectieve les 
(lesdoel, hoe geef ik de lesroute vorm, actieve betrokkenheid en afstemming) 
waren hierin belangrijke elementen; sturend op de vorm, vrijlatend op de 
inhoud.  
 
Het proces om te komen tot een meer efficiënte, schoolbreed afgestemde 
klassenadministratie is in 2021 met consent door het team vastgesteld. Het 
periodeboek waarin jaardoelen en periodedoelen zijn geborgd ligt ten grondslag 
aan het logboek waarin de leerkracht z’n eigen onderwijs vormgeeft en 
beschrijft. De leerlijnen van de BVS worden daarbij sinds 2021 in alle klassen 
gebruikt. Nederlandse kerndoelen zijn in de leerlijnen vertaald naar 
vrijeschooldoelen. De administratieve werkdruk is verminderd, er is overzicht en 
het onderwijs is minder persoonsafhankelijk geworden. Overdraagbaarheid is 
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zeker in deze tijd een belangrijke factor in het bewaken van de continuïteit van 
het onderwijs in de klassen waar meerdere mensen het onderwijs moeten 
doordragen.  
 
Belangrijke ontwikkeling is de invoering van de zogenaamde 
ondersteuningspiramide geweest. Deze wordt in het stuk over passend 
onderwijs uitgebreid beschreven. De ervaringen van het werken met deze 
piramide zijn unaniem positief. Ook ouders zijn te spreken over de transparantie 
die is ontstaan in de zorgprocessen. Klasbesprekingen zijn effectiever; er is 
meer overzicht en er is in beide scholen sprake van een duidelijke verbetering 
van de ondersteuningsstructuur. Alle kinderen zijn in beeld en er wordt cyclisch 
gewerkt. Ondersteuningsprocessen duren minder lang en er wordt reëler 
gekeken naar onze mogelijkheden en onmogelijkheden. 
 
Intervisie, klassenbezoeken en uitwisselingen hebben dit jaar onder grote druk 
gestaan. Bovenformatief personeel, mede bedoeld om dit mogelijk te maken, 
moest een substantieel deel van de tijd worden ingezet als vervanging. Het 
zoveel mogelijk door laten gaan van het primaire proces had prioriteit. Innovatie 
en inspiratie verdwenen daardoor te vaak naar de achtergrond.  
 
De uitwerking van vrijeschoolonderwijs naar deze tijd hebben we ondergebracht 
in het ‘Daedalus-project’. Hier zijn we in september 2021 mee begonnen onder 
die naam, maar feitelijk was het een samenbrengen van de werkkringen waarin 
onderwijsbeleid wordt ontwikkeld. Hieronder opgenomen een korte 
samenvatting van het project: 
 
“Daedalus was een ingenieus uitvinder. Hij maakte dingen waarvan nog 
niemand had kunnen dromen. De drijvend kracht achter zijn vindingrijkheid was 
zijn wil.” 
 
Met het Daedalus-project willen we onderwijs onderzoeken waarbij niet het 
uitgangspunt is om kinderen te leren hoe een schip te bouwen, maar waarbij 
het verlangen wordt gewekt om de eindeloze zee te gaan ontdekken. Daedalus 
was in staat om zijn verlangen naar vrijheid om te zetten in een handeling die 
hem uiteindelijk zijn vrijheid zou geven. Hij maakte daarbij gebruik van zijn 
kennis en de materialen die beschikbaar waren. En wat hij niet wist of kon, 
leerde hij tijdens het maakproces. 
 
De kinderen van nu en de ontwikkelingen in de samenleving vragen van de 
school een antwoord die in het traditionele vrijeschool-onderwijs niet altijd meer 
gevonden kan worden. Met het Daedalus-project willen we samen op 
onderzoek gaan naar antwoorden op deze vragen. Wat hebben de kinderen 
nodig om straks de samenleving mede vorm te geven? Van welke 
ontwikkelingen in de wereld is het goed om ze in het klaslokaal te tonen en er 
met de kinderen mee te werken? 
Wat hebben we als team nodig om onderwijs te kunnen maken dat aansluit bij 
de behoeftes van de kinderen enerzijds en de sociale en technische 
ontwikkelingen in de samenleving anderzijds? 
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Hoe bewaken we onze identiteit als Vrijeschool en blijven we steunen op de 
pilaren van ons onderwijs? 
 
Met het Daedalus-project willen we niet het hele onderwijs omgooien en 
veranderen. We willen lopende initiatieven inventariseren, leerlijnen zichtbaar 
maken en versterken, kwaliteiten en talenten in het team ruimte geven. Het 
Daedalus-project was en is een onderwijswerkplaats waar naast de bestaande 
parels van het vrijeschoolonderwijs, ruimte wordt gemaakt om vanuit 
enthousiasme en nieuwsgierigheid te ontdekken, te ontwerpen en te 
experimenteren.  
 
Samenvattend: 
De voornaamste gestelde doelen en mate waarin deze behaald zijn of nog 
lopen: 
● Herkenbare eenheid van handelen binnen de school; behaald en nog lopend; 
● Versterken van het didactisch handelen; behaald en nog lopend; 
● Uitbreiden van het instrumentarium aan werkvormen; behaald en nog lopend; 
● Effectiever gebruik van de onderwijstijd; deels behaald en nog lopend; 
● Hogere meetbare leeropbrengsten rekenen en taal; niet behaald; 
● Zichtbaar maken van de niet meetbare opbrengsten; lopend; 
 
Onderwijsresultaten 
 

 18/19 19/20 20/21 21/22 

Pro 0% 0% 4% 5 % 

Vmbo-BK 0% 0% 2 % 9 % 

Vmbo – GT/TL 16 % 16 % 30 % 30 % 

Havo 29 % 11 % 14 % 20 % 

Vwo  49 % 70 % 42 % 36 % 

 
Toekomstige ontwikkelingen 
Het bestuur is vanwege de tegenvallende leerresultaten voornemens om 
externe expertise in te schakelen via het aanbod van de PO-raad en de 
Vrijeschoolbegeleidingsdienst. Eerste consultaties hebben plaatsgevonden en 
verdere vervolgacties daartoe zijn inmiddels ondernomen. 
 
Deels geconstateerde en mogelijke verklaringen van de tegenvallende 
resultaten zijn: 

● De effecten van Cocid-19 werken langer door op de meetbare 
leerresultaten dan verwacht; 

● De wijze van meten middels Cito-toetsen wijkt teveel af van de 
onderwijsvorm. Methodegebonden toetsen en leerkrachtwaarnemingen 
laten een tegengesteld beeld zien van de competenties en vaardigheden 
van de kinderen;  
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● Het effect van Covid-19 op de continuïteit van de schoolontwikkeling, 
specifiek op het versterken van het didactisch handelen is groot 
geweest.  

 
Onze doelen: 
We ambiëren de resultaten van onze leerling op de school eigen norm. We zijn 
ervan overtuigd dat dit haalbaar is. We gaan hier verder op sturen om de 
leerresultaten van onze leerlingen te verhogen door middel van de volgende 
acties: 

● Zicht op ontwikkeling middels 4D (data, duiden, doelen en doen) 
versterken; 

● Pedagogisch didactisch handelen versterken : focus op implementeren  
van de vier lessleutels, en verder aanscherpen van het differentiëren en 
individueel eigenaarschap van leerlingen binnen de basisondersteuning;  

● Invoering van automatiseringsleerlijn rekenen BVS, deze ondersteunt 
onze ingezette koers t.a.v. het didactisch handelen. 

 
Welke acties ondernemen we nog meer?  

● Structureel agenderen en faciliteren van locatie overstijgend leren van 
elkaar en de parallelklassen; 

● Intensiveren van de klasbezoeken door directie en IB; 
● Professionaliseringsslag IB: o.a. externe expertise en ondersteuning bij 

gerichte klassenconsultaties vanuit de vier sleutels voor een effectieve 
les; 

● Begeleiding GWGB-plus; willen we aanvragen bij de PO-raad voor 
schooljaar 2022/2023; 

● Andere LVS toetsen worden onderzocht op meer aansluitend bij het 
onderwijsconcept en het meer representatief weergeven van de 
leerprestaties van de kinderen.  
 

Hoe gaan we dit continueren en borgen?  
● Planmatig cyclisch (aan)sturen door uitvoerend bestuurder, met het 

accent op leerresultaten;  
● Door cyclus Q rapportages en WMK te hanteren: 
● Versterken teamreflectie, Quickscans, meer lesbezoeken; 
● Tweede teamschouw door externen met betrekking tot pedagogisch 

didactisch handelen;  
● Directie stuurt IB-ers planmatig aan en faciliteert op dat wat nodig is om 

de leerresultaten te vergroten.  
 
Internationalisering 
● Is er beleid op het thema internationalisering? 

☒ Ja 

☐ Nee 

 
Inspectie 
● Vond er tijdens het verslagjaar een bestuurlijke visitatie plaats? 

☐ Nee 

☒ Ja 



18 

Op 6 april 2021 hield de Inspectie haar vierjaarlijks onderzoek (dat deze keer 
ten gevolge van Covid-19 in aangepaste vorm werd afgenomen). De school 
werd als goed in control en met voldoende opbrengsten beoordeeld. Er werd 
een compliment gegeven voor het grondig uitgewerkte risicomanagement-
instrument dat was opgesteld. Aandachtspunt was het blijven inzetten op het 
ontwikkelen van één schoolbeleid voor beide locaties. Vanwege de aangepaste 
vorm is er dit keer geen inspectierapport geschreven.  
 
Passend onderwijs 
De school heeft een School Ondersteuningsprofiel (SOP) met als uitgangspunt 
dat ieder kind recht heeft op (passend) onderwijs. Omdat het vrijeschool 
onderwijs ontwikkeling ondersteunt op alle gebieden van het kind-zijn, is een 
meer harmonische ontwikkeling te verwachten bij alle kinderen, dus ook van de 
kinderen met uitgesproken begaafdheden, beperkingen, ontwikkelings- of 
leervragen. Wel vragen sommige kinderen meer aandacht van de leerkracht en 
moeten bepaalde kinderen meer inspanning leveren om mee te komen met de 
aangeboden stof. Dat zijn echter accentverschillen, aangezien er naast de 
algemene leerstof voor alle kinderen, voor ieder kind 'aangepast' onderwijs -
namelijk toegespitst op ieders mogelijkheden- gegeven wordt. De criteria voor 
aanname zijn: of de reële verwachting is dat het kind leerbaar is binnen het 
aanbod van een basisschool, of het in beginsel sociaal kan zijn en of het kind 
tot daden kan komen. Daarnaast is een belangrijke criterium of de wijze waarop 
het onderwijs wordt aangeboden aansluit bij de manier waarop het kind het 
beste tot leren komt en of ouders kiezen voor de uitgangspunten van de school 
zoals deze staan vermeld in de schoolgids.  
 
In 2021 is het aannamebeleid aangescherpt omdat er een trend zichtbaar werd 
dat veel ouders die intuïtief aanvoelen dat hun kind iets anders nodig heeft dan 
regulier wordt geboden, uitkomen bij de vrijeschool. Dit is echter niet altijd de 
beste plek die recht doet aan de vraag van het kind. Wij willen voorkomen dat 
kinderen onnodig van school moeten wisselen. Voor de school liggen de 
beperkingen voor aanname in de afweging of de school in staat zal zijn 
adequaat maatwerk te bieden, in de mate van begaafdheid of beperking van 
het kind, in de samenstelling en grootte van de betreffende klas, en in de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerkracht(-en). Voor een 
zorgvuldige afweging wordt door de school veel geïnvesteerd door de intern 
begeleiders; in 2021 is standaard onderdeel van de procedure geworden dat bij 
zij-instroom geobserveerd wordt op de school van herkomst. De school is qua 
passend onderwijs voortdurend in ontwikkeling. Er staan voor 2022 
uitgesproken ambities op de agenda om de uitstroom naar SBO en SO nog 
verder terug te dringen. We denken dat door analyse en aanpassingen in ons 
onderwijsconcept nog winst te behalen is.  
 

1. Aan onderstaande doelen in het kader van inclusief onderwijs heeft het 
bestuur middelen vanuit de lumpsum uitgegeven:  

● Alle leerlingen krijgen een plek die past bij de 
onderwijsondersteuningsbehoefte; 

● Wij bieden onderwijsondersteuning op maat; 
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● De kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van het kind zijn bepalend, niet 
de beperkingen; 

● Het voorkomen van kansongelijkheid. 
 
Bovengenoemde doelen houden in dat we naast de basisondersteuning, 
waarbij er in de klas wordt gewerkt met drie differentiatieniveaus, specifieke 
ondersteuning wordt geboden aan leerlingen met taalproblemen, dyslexie, 
dyscalculie, leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong- of achterstand, e.a. 
Om tijdig passende ondersteuning te bieden is in 2021 de zgn. 
‘ondersteuningspiramide’ ontwikkeld waarin vijf ondersteuningsniveaus zijn 
beschreven; inmiddels worden deze schoolbreed gehanteerd in 
ondersteuningstrajecten, klasbesprekingen, oudergesprekken alsook in 
overleggen met externe hulpverleners. 
 

- Ondersteuningsniveau 1: basisaanbod door de leerkracht binnen de klas 
op de 3 differentiatieniveaus;  

- Ondersteuningsniveau 2: extra ondersteuning door de leerkracht binnen 
de klas. Wanneer de leerkracht signaleert dat de ontwikkeling van de 
leerling op één of meerdere ontwikkelingsgebieden stagneert, stemt de 
leerkracht het onderwijsaanbod af op de specifieke onderwijsbehoeften 
van de leerling. In het interventieplan beschrijft de leerkracht concreet op 
welke wijze (doelen, aanpak, richting-gevers voor weekplanning) het 
onderwijsaanbod wordt vormgegeven;  

- Ondersteuningsniveau 3: extra ondersteuning m.b.v. een handelingsplan 
in samenspraak met de intern begeleider (IB-er). Dit handelingsplan 
wordt besproken met ouders en om de 6 tot 10 weken geëvalueerd met 
ouders. Deze termijn is afhankelijk van de doelen. Op basis van de 
uitkomsten van het gesprek geven de leerkracht en IB-er samen 
opnieuw vorm aan de handelingsgerichte adviezen die verwerkt worden 
in het handelingsplan. 

 
Voor welke leerlingen worden extra middelen ingezet: 

- Voor leerlingen met dyslexie zijn chromebooks, iPads en licenties voor 
remediërende programma’s aangeschaft;  

- Voor alle leerlingen; we streven ernaar dat alle kinderen vertrouwen, 
kennis en vaardigheden ontwikkelen in het gebruik van digitale techniek. 
Daarom is er schoolbreed flink geïnvesteerd in iPads; digitale middelen 
leren gebruiken als gereedschap voor de realisatie van eigen 
verbeeldingskracht en creatieve vermogens om ook hiermee een 
positieve bijdrage te kunnen leveren aan de toekomstige samenleving;  

- Voor leerlingen met een meertalige ontwikkeling is ‘de Peabody, 
passieve woordenschat-test’ aangeschaft. Zo kan de school zelf 
vroegtijdig signaleren in hoeverre de Nederlandse woordenschat zich 
heeft ontwikkeld. Het NT2 onderwijs is het afgelopen jaar expliciet 
vormgegeven. Er zijn eveneens middelen ingezet voor extra onderzoek 
en individuele begeleiding van deze leerlingen. Hierbij wordt ook de 
thuissituatie betrokken; 

- Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong zijn personele 
middelen ingezet voor de inzet van een hoogbegaafdheid-coördinator. Zij 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/verantwoordelijkheid-scholen-passend-onderwijs
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heeft onderzoek gedaan bij deze leerlingen, leerkrachten ondersteund bij 
het vormgeven van individuele leerlijnen en teamscholing verzorgd. Er is 
een beleidsplan meerbegaafdheid ontwikkeld en deels 
geïmplementeerd.  

  
Daarnaast is er geïnvesteerd in uitdagend materiaal voor leerlingen in alle 
klassen waarbij verschillende leergebieden worden aangesproken: 

- Voor leerlingen met bijzondere leervragen is geïnvesteerd in 
onderzoeksmateriaal voor het verkrijgen van meer inzicht. 
Onderzoeksmiddelen zijn aangeschaft zodat we een beter beeld krijgen 
waar onze leerlingen staan in hun leerontwikkeling, o.a. rekenonderzoek, 
PI-dictee. Daarnaast hebben we voor deze kinderen middelen ingezet 
voor individuele begeleiding door een onderwijsassistent. 

 
 

2. Aan onderstaande doelen in het kader van passend onderwijs heeft het 
bestuur de middelen vanuit het samenwerkingsverband uitgegeven:  

● Leerlingen zitten niet meer langdurig thuis, omdat er geen passende plek 
is om onderwijs te volgen; 

● Leerlingen waarbij interne begeleiding op school niet toereikend is 
gebleken, wordt hulp ingezet vanuit het samenwerkingsverband. 

● Een leerling gaat naar het speciaal onderwijs als intensieve begeleiding 
nodig is. 

 
- Ondersteuningsniveau 4: in dit niveau wordt een 

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) aangemaakt. Er wordt extra 
ondersteuning ingezet in samenspraak met externen. Wanneer de 
handelingsplannen niet leiden tot verbetering, inzicht en uitzicht en er 
sprake blijft van handelingsverlegenheid, wordt er hulp via het 
Samenwerkingsverband (Dienstencentrum De Stroming) ingeschakeld. 
De school maakt een OPP aan; 

- Ondersteuningsniveau 5: plaatsing op een andere school die past bij de 
ondersteuningsbehoeften van de leerling. Op dit niveau is het 
samenwerkingsverband ook betrokken. 

 
Hieronder volgt een overzicht van de in 2021 ingezette middelen van het 
samenwerkingsverband: 

● Orthopedagoog van het samenwerkingsverband; betrokken bij 
oudergesprekken, deelname aan ondersteuningsteam, uitvoeren van 
observaties en onderzoeken; 

● Preventief begeleiding; wanneer een leerling in het 
ondersteuningsniveau 4 zit is er ondersteuning geboden door preventief 
begeleider. De begeleider ondersteunt de school en is soms aanwezig 
bij oudergesprekken; 

● Trajectbegeleider; bij vragen over welk onderwijs passend is heeft de 
trajectbegeleider meegedacht en geadviseerd; 

● De Liaan: hoogbegaafde leerlingen horen thuis in een onderwijssetting 
waarbij er, door middel van aanpassingen in aanpak en aanbod, 
aansluitend bij de onderwijsbehoeften, een passende vorm van 
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onderwijs wordt geboden. Bijkomende problematiek, voortkomend uit de 
hoogbegaafdheid, een ontwikkelingsstoornis of het systeem waarin het 
kind opgroeit, kunnen er soms toe leiden dat een kind, ondanks 
aanpassingen in aanbod en aanpak, minder goed functioneert op school 
en daardoor (deels) thuis komt te zitten. Met ingang van 28 oktober 2019 
is samenwerkingsverband 2305PO gestart met de Liaan, een 
voorziening voor de hierboven beschreven groep (potentiële) thuiszitters. 
De Liaan is bedoeld om onderwijsbehoeften in kaart te brengen en 
kinderen en omgeving inzicht te geven in specifieke kindkenmerken en 
de hierbij passende omgeving, aanpak en aanbod. Kinderen zijn, 
gedurende 3 dagen, maximaal 10 maanden bij de Liaan, waarbij 
gedurende deze periode wordt toegewerkt naar re-integratie bij de 
thuisschool, een andere basisschool of in het speciaal onderwijs. 

 
 

3. Hoe is het bestuur, in samenwerking met stakeholders, tot de genoemde 
doelen gekomen?  
De directeur bestuurder heeft zitting in het Algemeen Bestuur van 
SWV2305PO en in het bestuur van SWV ‘De Stroming’. Daardoor 
kunnen doelen gesteld op regio- en gemeenteniveau direct vertaald 
worden naar de beide vrijescholen. De lijnen zijn kort. Beide 
bovengenoemde besturen zetten in op een revitalisering van het 
samenwerkingsverband waarbij wordt ingezet op thuisnabij onderwijs en 
wijkgerichte ondersteuning. 

 
De beide intern begeleiders bezoeken bijeenkomsten van 
samenwerkingsverband zoals het IB-netwerk waarin doelen SMART 
gemaakt worden, direct vertaald naar de praktijk en bijgesteld waar 
nodig. Door deel te nemen aan het IB-netwerk blijft de school op de 
hoogte van ontwikkelingen op het gebied van inclusief onderwijs. 

 
Tot slot nemen wij als school deel aan verschillende 
werkgroepen/netwerken om het professioneel samenwerken te 
versterken: 

- Werkgroep Onderwijskansen Beleid: o.a. ten behoeve van vroegtijdige 
onderkenning en voorschoolse educatie.  

- IB-netwerk 
 
Op gemeenteniveau is er structureel overleg binnen het BLOZ waarin de 
Zwolse schoolbesturen zitting hebben. Er is structureel overleg met het sociaal 
Wijkteam en indien nodig met de GGD. De directeur neemt deel aan het 
gemeenteoverleg LEA KO-PO en PO-VO waarin de strategische 
onderwijsagenda gezamenlijk wordt voorbereid, prioriteiten worden gesteld en 
wordt gekozen voor haalbare doelen. Aanbevelingen van de onderwijsinspectie 
worden meegenomen in het proces ter verbetering van de onderwijskwaliteit in 
z’n algemeen alsmede op het gebied van passend onderwijs.  
 
De medezeggenschapsraad is gesprekspartner van de directeur. Doelen 
geformuleerd in het schoolplan zijn ter instemming voorgelegd aan de MR. De 
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dialoog over passend onderwijs is in 2021 nauwelijks gevoerd op dit niveau 
aangezien de agenda werd gedomineerd door Covid-19.  
 
Op basis van de organisatiestructuur komen alle onderwijsdoelen met consent 
tot stand; het team van leerkrachten, intern begeleiders, 
onderwijsondersteuners en directie vormen in gezamenlijkheid het beleid, 
evalueren en stellen in overleg bij. 
 
Ons passend onderwijs is in 2021 duurzaam geborgd door alle werkvormen en 
processen vast te leggen in onderwijsplannen. Voor elk vakgebied is een 
onderwijsplan geschreven waarin staat wat wij onze totale leerling populatie 
kunnen bieden. De implementatie van deze plannen liep in 2021 en loopt nog 
door in 2022. 
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2.2 Personeel & Professionalisering 
 
Personeelsbeleid 
Op de krappe arbeidsmarkt met een groot en structureel lerarentekort kan 
Stichting Vrijeschool Zwolle zich verheugen op voortdurende interesse in de 
school als mogelijke werkplek. Er wordt veel tijd geïnvesteerd in het informeren 
over vrijeschoolonderwijs aan deze groep leerkrachten; dit heeft al 
verschillende invallers opgeleverd die uiteindelijk blijven. Voor vrijescholen is 
het vinden van gekwalificeerde en opgeleide leerkrachten 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 vrijeschoolleerkracht. Om de onderwijskundige visie te borgen wordt 
door de directie veel aandacht en geld besteed aan scholing waarmee 
vrijeschoolleraarschap mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast heeft de directie in 
2021 voorbereidend onderzoek gedaan naar het worden van een SOL school 
verbonden aan Hogeschool Leiden. De ambitie is om in schooljaar 2022/2023 
zelf SOL school (Samen Opleidend Leren) te worden.  
  
Het personeelsbeleid wordt vormgegeven op basis van het IPB-principe. In het 
voorgaande 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. 
 
De onderwijskundige ambities en opgaven zoals deze in het vierjaren-
schoolplan zijn geformuleerd, zijn grotendeels ondergebracht in de diverse 
werkkringen waar het schoolbeleid in deelgebieden wordt voorbereid. 
Personeel wordt opgeleid om in deze kringen actief professioneel bij te kunnen 
dragen. Het personeelsbeleid is op deze wijze afgestemd op de 
schoolontwikkeling. 
 
De dialoog over het personeelsbeleid wordt gevoerd binnen het bestuur en 
vindt plaats op de bestuursvergaderingen en de jaarlijks terugkerende 
visiedagen waarin de directeur (uitvoerend bestuurder) en toezichthoudende 
bestuurders met elkaar in gesprek zijn over de koers van de organisatie. De 
directeur voert zes wekelijks overleg met de coördinatoren van de verschillende 
kringen.  
 
Beleid beheersing uitkeringen na ontslag 
De school werkt proactief aan de deskundigheidsbevordering 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 
daarom vraagt, zijn er beoordelingsgesprekken. Doel is om medewerkers te 
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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.  
 
Stichting 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 
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. De eerder gekozen concrete inzet van de werkdrukmiddelen € 98.350 
is in 2021 structureel gecontinueerd. Daarnaast zijn de volgende lopende 
ambities om de werkdrukvermindering te bereiken in- en voortgezet: 

● Ondersteuning om het didactisch handelen te vergroten middels video 
coaching (dag vrij geroosterde videocoach); 

● Wekelijkse ondersteuning om het didactisch handelen te versterken, 
uitgebreid met het Daedalus-project, door externe professional. Hierbij 
nam hij taken over en ontzorgde het personeel; 

● 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;  

● Video-interactietrainer is per week één dag vrij geroosterd om als 
didactisch coach in alle klassen te   begeleiden op vraag van de 
leerkrachten; 

● Coaching en toepassing van de methodiek LeerKracht; wekelijkse bord- 
en werksessies waarin verbeterplannen en afspraken voor het onderwijs 
gezamenlijk werden uitgewerkt en geëvalueerd; 

● Bovengenoemde vrij geroosterde leerkrachten vallen in bij ziekte, zodat 
de kinderen niet verdeeld hoeven te worden over andere klassen; 

● Ondersteuning om zo normaal mogelijk les te kunnen blijven geven in 
tijden van Covid-19 door extra inzet personeel;  
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● Vrij roosteren van leerkrachten om intervisie mogelijk te maken. 
 
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 voorgenomen plan. 
 
Aanvullende maatregelen gericht op werkdrukvermindering: 

● De administratielast is verminderd. Herinrichting is in 2021 afgerond; 
● Enkele extra studiedagen zijn structureel ingericht voor het 

administratieve werk; 
● Vervanging deels intern boven formatief geregeld.  

 
De belangrijkste niet-financiële maatregelen waarvoor is gekozen zijn: 

● Georganiseerde collegiale vervanging en intervisie; 
● Vermindering van de administratielast. 

 
Toekomstige ontwikkelingen 
Het bestuur zal inzetten op het opleiden en werven van jonge leerkrachten. Het 
huidige lerarenbestand is gemiddeld relatief oud en drukt mede door de 
vereenvoudiging van de bekostiging zwaar op de begroting. De beschikbare 
expertise bij de senior-leerkrachten met betrekking tot het vrijeschoolonderwijs 
kan worden overgedragen aan de startende leerkrachten.  
 
Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis 
Er is na een moeizaam intern proces waarbij communiceren met het team niet 
mogelijk was vanwege afgesproken geheimhoudingsplicht afscheid genomen 
van de locatiedirecteur van de Ridder Jorisschool. Dit heeft zijn weerslag gehad 
op het team. Er is geïnvesteerd in dialoog en -zo transparant als toelaatbaar 
was-  communicatie achteraf. Het vertrouwen is in relatief korte tijd hersteld en 
de schoolontwikkeling op beide scholen kon weer gelijk worden getrokken. 
Beide teams werken weer nauw samen.  
 
Daarnaast had de school ook in 2021 te maken met een groot aantal langdurig 
zieke medewerkers. Van al deze medewerkers kan gezegd worden dat het niet- 
werkgerelateerde uitval betrof. Er is veel gebruik gemaakt van de bedrijfsarts, 
een arbeidsdeskundige is ingezet en een duur mentaal 
belastbaarheidsonderzoek is uitgevoerd. De langdurige reïntegratietrajecten 
lopen nog. 
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2.3 Huisvesting & Facilitaire zaken 
 
In de komende jaren wordt in Zwolle door de gemeente in overleg met de 
schoolbesturen de basis gelegd voor een nieuw IHP. Daarin dient ook de 
prioriteit en positie van de toekomstige huisvesting van de Stichting Vrije School 
Zwolle, locatie Ridder Joris, voor de langere termijn te worden aangegeven en 
opgenomen. In de gesprekken met de gemeente (afdeling 
onderwijshuisvesting) is vanuit de school de afgelopen drie jaar aandacht 
gevraagd voor de matige en sterk verouderde staat van het gebouw aan het 
Korianderplein en de achterstalligheid van het onderhoud toen dat gebouw 
enkele jaren geleden aan de Vrije School in gebruik werd gegeven.  
 
Samengevat (dit is uitgebreid vastgelegd in een brief van de gemeente en ook 
meegenomen als bijlage tijdens de notariële overdracht van het pand) is daarop 
afgesproken dat het oorspronkelijke LTHP (nog gebaseerd op een 
onderhoudsduur van 40 jaar) van 700.000 euro omlaag zou worden bijgesteld 
naar 350.000 (gebaseerd op een door de gemeente gehanteerde 
afschrijvingstermijn van het gebouw van tien jaar; heb gebouw is bijna vijftig 
jaar oud). De gemeente heeft uiteindelijk 150.000 euro bijgedragen om het 
achterstallig onderhoud voor die komende periode te kunnen aanpakken; het 
schoolbestuur is gehouden eventuele overige meerkosten voor haar rekening te 
nemen. Daarbij is als extra bepaling overeengekomen dat ongekende, 
onvoorziene, grote storingen en calamiteiten in, onder of rond het gebouw die 
de komende tien jaar zouden kunnen optreden (bijvoorbeeld aan het casco of 
de infrastructuur; verzakkingen) in voorkomende gevallen volgens een fifty/fifty 
financiering door schoolbestuur en gemeente gezamenlijk zullen worden 
bekostigd.  
   
Met het ObT is er een financiële projectadministratie ingericht waarin de 
uitgaven die in samenhang met gemeentelijke renovatiesubsidie worden 
gedaan, kunnen worden zichtbaar gemaakt en verantwoord.  
 
Aan het gebouw van de Michaëlschool hoefde in 2021 minder geïnvesteerd te 
worden, aangezien in het voorgaande jaar grondig groot onderhoud is 
gepleegd.  In en aan de Ridder Jorisschool daarentegen is veel 
gedaan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Bureau Bouwmeester, al jaren vaste partner voor de school, heeft op basis van 
prioritering de aanbestedingsprocedure voorbereid en uitgevoerd in nauwe 
samenspraak met de school (waarbij de vraag was: geef aan welke onderdelen 
in de school van vitaal en essentieel belang zijn om nu te vernieuwen of 
renoveren om de komende tien jaar goed door te komen). Daarbij is een 
volledige inspectie uitgevoerd en werd ook het ventilatiesysteem onderzocht. 
De schilder heeft binnen zijn opdracht later ook het houtwerk van wanden, 
deuren en kozijnen beoordeeld. Alle geconstateerde gebreken die geen uitstel 
verdroegen zijn daarop aangepakt: het dak werd waar noodzakelijk 
gerepareerd; ventilatoren werden vernieuwd; houtrot werd/wordt vervangen en 
er wordt thermopane geplaatst. De vrijeschool-identiteit van het schoolgebouw 
is verder versterkt.  
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De aanleg van een groen plein werd in 2021 -na aanzienlijke vertraging- weer 
opgepakt door de huidige directeur. In 2022 is gestart met de eerste fase van de 
aanleg. 
 
Organisatie en toezicht op huisvesting 
De portefeuille ‘Huisvesting’ is in de gesprekken en diverse vergaderingen met 
de gemeente  door Willem de Koning vertegenwoordigd. Vanaf augustus 2021 
heeft M. Woudstra, directeur bedrijfsvoering OOZ, die portefeuille 
overgenomen. Ze vertegenwoordigt Stichting Vrije School Zwolle tijdens alle 
IHP besprekingen en helpt ons met het verder professionaliseren van de 
onderwijshuisvesting en het onderhoud van de beide scholen.  
 
Doelen en resultaten 
De belangrijkste doelstelling is om zowel de Ridder Jorisschool als de 
Michaëlschool voor tenminste de komende tien jaar in een goede conditie te 
brengen/te houden, waarbij er naar verwachting geen ingrijpende en 
onvoorziene investeringen zullen hoeven worden gedaan en waarin er een 
veilige en plezierige schoolomgeving aan kinderen, ouders en leerkrachten kan 
worden geboden. Alle voorgenomen doelen en acties zijn uitgevoerd en 
behaald. 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
De stijgende gasprijzen zijn in toenemende mate een zorg voor het bestuur. Tot 
op heden is vanuit het oogpunt vandalisme in de wijken waarin de scholen 
staan niet gekozen voor zonnepanelen. Echter wordt nu onderzocht of er 
inmiddels minder kwetsbare opties bestaan en het in de toekomst mogelijk 
wordt om op zonnepanelen over te gaan.  Voor de Michaëlschool zullen opties 
tot betere ventilatie worden onderzocht. De inrichting van contracten wordt 
geprofessionaliseerd in samenwerking met directeur contracten bij OOZ. 
Tevens wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om op onderdelen 
goedkopere contracten af te sluiten door samen te werken. 
 
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Passend bij de identiteit van de 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 ‘groene’ Triodosbank. En 
in de schoolbegroting wordt op transparante wijze zichtbaar gemaakt dat alle 
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financiële stromen binnen de school primair ten dienste van rijk cultureel 
vrijeschoolonderwijs staan. 
 
De belangrijkste toekomstige ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid is 
het onderzoeken van de mogelijkheid om in de toekomst over te stappen op het 
gebruik van zonnepanelen. Ook willen we in het gesprek met de gemeente met 
betrekking tot de toekomst van de Ridder Jorisschool inzetten op het 
onderzoeken van de mogelijkheden tot verduurzaming en investeren in het 
huidige gebouw in plaats van nieuwbouw.  
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2.4 Financieel beleid 
 
Doelen en resultaten 
Stichting Vrije School Zwolle heeft zich ten aanzien van het financieel beleid 
ongewijzigd als doel gesteld een gezonde financiële positie te behouden. 
Alvorens er besluiten worden genomen zal er uitgebreid gekeken worden of en 
zo ja, hoe groot de financiële gevolgen kunnen zijn. Op basis daarvan worden 
er besluiten genomen. De doelen zijn vastgelegd in de meerjarenbegroting. In 
hoofdstuk 3 wordt per onderdeel uitgebreider ingegaan op wanneer een doel 
niet of onvoldoende behaald is. 
 
Stichting Vrije School Zwolle heeft zich een gezonde financiële positie als doel 
gesteld; ten eerste om daarmee onafhankelijkheid in besluitvorming te kunnen 
hebben. Ten tweede om ‘rust’ te creëren op dit gebied, er zijn immers genoeg 
andere factoren die onrust veroorzaken. Ten derde: met een goed financieel 
inzicht is het gemakkelijker een afwijkend besluit te kunnen nemen waarvan 
bekend is dat dit financiële gevolgen zal hebben. Stichting 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 keuzemogelijkheden 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 
gewaarborgd blijft. Er is rekening gehouden met het negatieve effect van de 
vereenvoudiging van de bekostiging bij de Stichting Vrije School Zwolle, welke 
zijn berekend op basis van de officiële daarvoor aangeleverde tools. Dit betreft 
een voorlopige berekening. Bij nieuwe ontwikkelingen hierover (definitieve 
berekeningsversie) wordt de Stichting Vrije School Zwolle nauwkeurig 
geïnformeerd door het ObT.  
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Voor de toekomstige ontwikkelingen wordt er gebruikt gemaakt van de 
risicoanalyse. In het schooljaar 2021/2022 zal er vastgesteld worden met welke 
scenario’s financieel rekening moet worden gehouden. De bekende risico’s 
worden nauwkeurig gemonitord en daar waar nodig met en zonder financiële 
injectie geminimaliseerd. In de basis wil de Stichting Vrije School Zwolle echter 
altijd haar ‘corebusiness’, het bieden van goed onderwijs, als basiswaarde 
behouden. De uitdaging voor de toekomst is het verschil tussen de hogere 
personeelslasten versus kwaliteit van het onderwijs. Gedurende het proces van 
het opstellen van de risicoanalyse en de gebeurtenissen rondom Covid-19 en 
alle onderbrekingen die daarmee gepaard gingen, is gebleken dat de kwaliteit 
van het onderwijs toch rechtevenredig aan de lasten te koppelen is en deze 
laatste conclusie brengt met zich mee dat Stichting Vrije School Zwolle uiterst 
creatief moet omgaan met de daling van de baten door de vereenvoudiging van 
de bekostiging. Een deel daarvan hoopt Stichting Vrije School Zwolle op te 
kunnen vangen met een maximale en optimale stijging van het aantal 
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leerlingen. 
 
Investeringsbeleid 
Het investeringsbeleid dat binnen Stichting Vrije School Zwolle wordt 
gehanteerd is en blijft gebaseerd op de aanwezige behoefte van standaard 
vervangingen. Doordat er drie jaar op rij gebruik gemaakt kan worden van 
eerste inrichtingssubsidie, wordt het investeringsbedrag dat zelf dient te worden 
gedragen aanzienlijk verkleind. Doordat er nauwkeurig gekeken wordt naar de 
status van aanwezige activa worden er geen onnodige investeringen gepleegd. 
 
Treasury 
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 treasury-statuut 
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”). 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. Ook maakt de stichting geen gebruik van derivaten. 
 
De financiële administratie van Stichting Vrije School Zwolle wordt verzorgd 
door 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 2020 bedraagt € 0 hetgeen neerkomt op een rentepercentage van 
0,00% (vorig jaar 0,00%) over het gemiddelde rekeningcourant-saldo. 
 
Covid-19 pandemie 
Ook in 2021 is de school zwaar getroffen door Covid-19. Nagenoeg al het 
personeel is één of meerder keren langdurig ziek geweest. Steeds bleef het  
uitgangspunt dat we Covid-19 zoveel mogelijk buiten de belevingswereld van 
de kinderen willen houden. Met aandacht en zorg voor de veiligheid en het 
welzijn van leerlingen en alle medewerkers, is ingespeeld op de veranderende 
corona-situatie en de voortdurend wijzigende maatregelen. Zowel van 
schoolleider, leerkrachten als onderwijsondersteunend personeel werd een 
krachtsinspanning gevraagd om continuïteit te borgen, onderwijskwaliteit te 
leveren en de relatie met en het welzijn van de kinderen te bewaken. In 2021 
bleef het onverminderd belangrijk de polarisatie, angst en versplintering die 
Covid-19 in de wereld met zich mee heeft gebracht, door een actieve, bewuste 
houding zo min mogelijk door te laten dringen in de school. Vertrouwen, 
verbinding en compassie werden in de school steeds voorgeleefd. 
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Het afgelopen jaar moest er herhaaldelijk worden omgeschakeld naar onderwijs 
op afstand. Dit is complex geweest en heeft ontegenzeglijk impact gehad op tijd 
en aandacht voor de leerlingen. In lijn met het landelijke beeld zien we dat dit bij 
sommige leerlingen tot vertraging en emotionele impact heeft geleid. Per locatie 
is een aparte corona-coördinator aangesteld. In samenspraak met de 
klassenleerkrachten hebben zij steeds geïnventariseerd wie er op welk moment 
thuis onderwijs volgde, welk lesmateriaal aangeboden werd en aan welke 
begeleiding een leerling eventueel nog meer behoefte had. Deze coördinatoren 
onderhielden nauw contact met de leerlingen en hun ouders.  
 
Voor de functie van Corona-coördinator heeft de school extra middelen ingezet. 
Ook vervangers die niet konden worden bekostigd door het vervangingsfonds 
zijn ingezet; continuïteit van het primaire proces was prioriteit. Door het 
coronavirus heeft de hygiëne op onze beide scholen extra prioriteit gekregen. 
Er is qua schoonmaak van onze beide scholen het hele jaar adequaat werk 
geleverd dat aansloot bij de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de 
overheid en GGD; extra middelen zijn hieraan uitgegeven. 
 
Als gevolg van Covid-19 zijn onze gebouwen onderzocht op de status van de 
ventilatie. Op de Ridder Jorisschool is geïnvesteerd in een nieuw 
ventilatiesysteem en werd de ventilatie op een goed niveau gebracht; op de 
Michaëlschool is die voorlopig voldoende; hier is mogelijk in de toekomst nog 
verdere actie te ondernemen. Dit is in onderzoek (Suvis-regeling). Er worden 
CO2-meters aangeschaft voor alle klassen. In 2021 is extra geventileerd door 
het openzetten van ramen en deuren. Dit heeft fors impact gehad op de toch al 
oplopende energierekeningen. 
 
Covid-19 heeft ons ook veel opgeleverd. Er is een grote sprong gemaakt in 
digitale vaardigheden en onderwijs op afstand. Het team is gewend geraakt aan 
het werken met Teams, Zoom, Meet, Classroom e.d. Ervaringen, tips en trucs 
werden gedeeld en ook leerkrachten die aanvankelijk wat minder ICT-
onderlegd waren, werden meegenomen in de ontwikkelingen. Het leren van en 
met elkaar gebeurde met grote stappen. Het snel schakelen tussen live 
onderwijs en onderwijs op afstand ging de leerkrachten steeds beter af.  
 
Behalve veel daad- en beslissingskracht vroeg 2021 om goed luisteren en om 
empathie. Zo konden verschillende meningen, angsten, wensen en 
weerstanden binnen onze schoolgemeenschap naast elkaar bestaan en 
werden er steeds bruggen gebouwd. Contacten met ouders verliepen goed. 
Ook de regelmatige uitwisseling en het overleg met de MR stemden tevreden. 
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Nationaal Programma Onderwijs 
Onze uitgangspunten voor het Nationaal Plan Onderwijs zijn geformuleerd door 
de directie op grond van de inventarisatie binnen de verschillende 
schoolkringen. Na consent van het voltallige  team zijn de uitgangspunten 
uitgewerkt. 
 
De uitgangspunten op een rij: 

- Duurzaamheid: een toekomstbestendige inzet van het geld; 
- Aansluiten op en versterken van de lopende schoolontwikkeling; 
- Effect voor alle kinderen; 
- Gericht op de totale ontwikkeling van het kind; 
- Inzet van al beschikbare kwaliteiten, talenten en expertise; faciliteren/ 

tijdelijke uitbreiding van aanstellingen; 
- Inzet externe ondersteuning waar nodig; 
- Differentiëren in ondersteuning per klas; 
- Extra scholing;  
- Ontzorgen van de leerkrachten door de omgeving dienend te laten zijn;  
- Extra investeren in educatieve materialen; 
- Mogelijk maken dat leerkrachten zelf de gewenste ondersteuning kunnen 

bieden; 
- Inzet van vakleerkrachten waardoor kleinere klassen ontstaan. 

 
Na twee fundamentele analyses ten aanzien van opbrengsten, 
leerachterstanden en sociaal emotionele ontwikkelingsproblemen, is een 
schoolprogramma  met interventies ontworpen. Onze strategie in dit 
programma om achterstanden weg te werken en de brede ontwikkeling 
(cognitief, executief, praktijkvormend, socialiserend en persoonsvormend, 
welbevinden) van alle leerlingen te versterken, werd zo concreet mogelijk 
beschreven. Het programma is ingevuld op een wijze die recht doet aan de 
identiteit van onze school.  
 
Schoolscan 
Ons schoolprogramma is gebaseerd op de schoolscan. Deze bestond in 2021 
uit een behoefteanalyse op leerling- , klas-, leerkracht- en schoolniveau. Er zijn 
op het vlak van leeropbrengsten voor alle lagen van de schoolorganisatie 
concrete doelen vastgesteld. Hierbij hebben we niet alleen vanuit vertragingen 
geredeneerd, maar juist ook vanuit duurzame kwaliteitsverbetering, 
ondersteuning van innovatie en de lopende ambitieuze schoolontwikkeling.  Er 
is een vervolg gegeven aan inmiddels bewezen succesvolle interventies. 
Daarnaast raakte het schoolprogramma steeds meer geïntegreerd in de eigen 
duurzame schoolontwikkeling.   
 
De kern van ons schoolprogramma werd gevormd door een gestructureerde 
planning en een helder plan van aanpak. We hebben veel aandacht besteed 
aan voorkomen dat onze interventies tot niet meer dan een praktische 
oplossing van de knelpunten (‘zandzakken in plaats van een Deltaplan’) of een 
eenmalige inhaalslag zouden leiden. Om stevig grip op de realisatie van de 
gewenste resultaten te houden, werden interventies SMART (specifiek, 
meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) uitgewerkt in concrete 
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maatregelen en plannen. Zo was voor iedereen steeds duidelijk waar het 
eigenaarschap van de (sub)strategieën lag, welke middelen er waar en 
wanneer specifiek nodig waren om de interventies daadwerkelijk uit te kunnen 
voeren en hoe de processen dienden te verlopen. Omdat het schoolprogramma 
uit verscheidene interventies met verschillende doorlooptijden, meerdere 
betrokken partijen en soms ook verschillende geldstromen bestond, bewaakte 
de schoolleider het overzicht en rapporteerde structureel aan het 
toezichthoudend bestuur.  
 
Betrokkenheid ouders en leerkrachten 
Tijdens het proces van planvorming NPO is het afgelopen jaar ingezet op 
heldere communicatie. Daarin onderscheiden we communicatie met het team, 
met de ouders, de kinderen, de MR en het bestuur. Binnen de verschillende 
kringen hadden de teamleden doorgaans uitgesproken inzichten, ideeën en 
ambities welke leidend waren voor de besteding van het NPO. Bij de 
totstandkoming van het plan werkten we volgens de sociocratische 
kringstructuur en namen besluiten op basis van consent: instemming, 
gezamenlijkheid en draagvlak. Daarnaast werd met ouders gecommuniceerd 
door ze te informeren via onze nieuwsbrief. Het voornemen om het NPO op de 
agenda te zetten op de Algemene ouderavond aan het einde en begin van het 
schooljaar is niet gerealiseerd vanwege de beperkende corona-maatregelen. 
Tussentijdse evaluatiemomenten, zowel op directie- als op teamniveau, zijn in 
de jaarplanning opgenomen. De MR is meegenomen in de totstandkoming van 
de plannen en heeft ingestemd met het in 2020 voorgestelde schoolprogramma 
en met het voorstel voor de besteding van de middelen.  
De middelen die voor het schooljaar 2021 ter beschikking stonden zijn voor 
50% benut voor extra inzet personeel en 35% voor faciliteiten en 
randvoorwaarden. 
 
Resultaten 
Door de integrale aanpak merkten we als eerste effect op het welbevinden van 
de kinderen. Onzekerheid, angst, gebrek aan inhibitie, opbrengen van 
uitgestelde aandacht, het weer deel uitmaken van een groep zijn door de inzet 
van gerichte (Daedalus-)werkvormen/compassie ten positieve gekeerd. De 
veilige basis die nodig is om tot leren te komen is hersteld. Middels de 
veiligheidsthermometer zijn de resultaten gemeten. Effect wat we vaststellen in 
klassen waar leerkrachten de ‘Daedalus werkwijze’ in hun vingers beginnen te 
krijgen is dat de kinderen ‘aan staan’ en de leerresultaten significant stijgen ten 
opzichte van de nog zoekende leerkrachten. In z’n totaliteit blijven de meetbare 
leerresultaten nog achter en verwachten we op termijn groter zichtbaar effect 
van de inzet NPO-middelen. 
 
Om leerlingen met Nederlands als tweede taal te ondersteunen hebben we een 
NT2 programma aangeschaft voor de kleuters. Gebleken is dat deze groep 
kinderen extra achterstanden heeft opgelopen door de lockdowns; het vele 
thuiszitten zonder Nederlands te horen was hiervan de oorzaak. Deze NT2 
ondersteuning werd zowel op school als thuis ingezet. De eerste resultaten 
stemmen optimistisch; er is sprake van een inhaalslag en duidelijke groei van 
de woordenschat van de betreffende kinderen.  
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Naast specifieke inzet voor de individuele leerling op verschillende vlakken, is 
er zowel in onder- als bovenbouw ook ingezet op extra klassenassistentie. De 
klassenassistenten gingen regelmatig met kleine groepjes van maximaal drie 
leerlingen aan het werk. Tevens werd er voor jongere leerlingen ingezet op 
tutorlezen met de bovenbouw. Het leesniveau in vrijwel alle klassen heeft een 
groei doorgemaakt. Leerlingen die geen of weinig groei lieten zien, kregen nog 
extra begeleiding. Verdiepend onderzoek naar reken- en spellingsproblemen 
hebben ertoe geleid dat er meer inzicht kwam in de hiaten per vak per leerling. 
Hierop kon vervolgens steeds specifieker bijgestuurd worden door zowel 
leerkrachten, klassenassistenten als het IB. 
 
Een substantiële uitbreiding van ICT middelen voor de kinderen is ingezet voor 
individuele digitale remediërende programma’s. Tot op heden laten deze 
meetbare verbetering zien binnen de toetsen van de programma’s zelf, echter 
nog onvoldoende op de Cito-toetsen. Analyse van deze discrepantie is gaande 
en onder de aandacht van IB, directie en bestuur. 
 
Op het gebied van rekenen werd ingezet op herhaling van leerstof en oefenen 
met automatiseren. Op basis van toets gegevens, de trendanalyses en de in 
kaart gebrachte opbrengsten van het eerste inmiddels uitgevoerde 
interventieplan, zijn in specifieke formats bijgestelde klasnormen gesteld. Voor 
alle vakken werd in eerste instantie het halen van minimaal de inspectienorm 
als doel gesteld; de school- en klasnormen liggen normaal gesproken hoger, 
maar de achterstanden waren dusdanig dat het niet reëel was om in korte tijd 
zo’n grote vooruitgang te boeken. Na iedere toets ronde worden klasnormen 
bijgesteld naar boven. Ook hier geldt dat grondige analyses van de 
achterblijvende Cito-resultaten zowel op klas- als op schoolniveau zijn ingezet. 
 
Allocatie van middelen 
Dit onderwerp is niet van toepassing bij de Stichting Vrije School Zwolle omdat 
er sprake is van een éénpitter. 
 
Onderwijsachterstandsmiddelen 
Voor het Onderwijsachterstandenbeleid stond de school (voor beide locaties) 
een bedrag van € 10.320 ter beschikking. In beide scholen zijn onveranderd 
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) Cito-toetsen bij de leerlingen te kunnen afnemen. Hiermee krijgen 
leerkrachten een beter inzicht om tot een goede strategie van oplossingen te 
komen voor de individuele leerlingen. 
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2.5 Continuïteitsparagraaf 
 
• Prognose voor medewerkers en leerlingen in hoofdstuk 3.1; 
• Meerjarenbegroting in hoofdstuk 3.2; 
• De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in hoofdstuk 

4: Verslag intern toezicht. 
 
Intern risicobeheersingssysteem 
In 2020 heeft de Stichting Vrije School Zwolle (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. Welke risico’s spelen zich af in de omgeving van VSZ?  
2. Wat is de kans dat een risico zich voordoet? 
3. Wat zijn de gevolgen van de gevonden risico’s?   
4. Hoe worden de beheersmaatregelen gedefinieerd?   
5. Welke scenario’s kunnen zich voordoen?  
 
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 uitkomst hiervan is definitief vastgesteld 
begin 2021. 
 
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 om de 
risico’s met financiële gevolgen te achterhalen. Er is hierbij een onderscheid 
gemaakt tussen directe en indirecte financiële gevolgen. Het gevolg wordt ook 
geclassificeerd door middel van vijf klassen:  
• Klasse 1: <€5.000 
• Klasse 2: >€5.000 <€10.0000 
• Klasse 3: >€10.0000 <€15.000 
• Klasse 4: >€15.000 <€20.000 
• Klasse 5: >€20.000 
 
Daarnaast is onderzoek gedaan naar risicobeheersing. De actieve 
beheersmaatregelen zijn in kaart gebracht. Daarbij is een onderscheid gemaakt 
tussen oorzaakbeperkende en gevolgbeperkende beheersmaatregelen. 
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Vervolgens is een inschatting gemaakt over de werking van deze maatregelen. 
Op deze manier is duidelijk geworden wat de netto risico’s zijn (restrisico).  
 
Tenslotte is er een aantal scenario’s opgesteld. Alle scenario’s bevatten risico’s 
met een risicoscore van tien of hoger (risicoscore = kans*impact, bijvoorbeeld 
15 = 3*5). Op deze manier komen alleen de aannemelijke risico’s naar voren. 
Op basis van het meest waarschijnlijke scenario wordt de benodigde 
weerstandscapaciteit bepaald. Dit wordt geverifieerd met de controller (ObT). 
Door dit proces jaarlijks te actualiseren is VSZ in staat om de risico’s in kaart te 
brengen, te monitoren en te beheersen. Deze taak behoort tot de bestuurder 
van de school. Daarnaast zullen de uitkomsten geverifieerd worden met de 
controller. Doordat 2021 een hectisch jaar binnen VSZ is geweest, te wijten aan 
Covid-19 en een ontslagdispuut, is ervoor gekozen om de actualisering uit te 
stellen in 2021 en door te schuiven naar medio 2022. Mede doordat eind 
2020/begin 2021 intensief naar alle risico’s is gekeken en VSZ geen nieuwe 
risico’s ziet ontstaan is dit besluit genomen. 
 
Doordat het risicobeheersingssysteem nu één jaar wordt ingezet kan er nog 
geen uitspraak worden gedaan over het functioneren ervan. Bij het actualiseren 
van het systeem (gepland medio 2022) zal dit meegenomen worden. Het is wel 
duidelijk geworden dat VSZ meer inzicht heeft gekregen in een aantal zaken. Er 
is duidelijk geworden welke risico’s zich in de omgeving van VSZ afspelen, wat 
de kans is dat de risico’s voorkomen, welke impact de gevonden risico’s naar 
waarschijnlijkheid zullen hebben, in hoeverre 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 blijven oppakken:  

- Niet voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot 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.  

- Het moeilijk kunnen vinden van kortdurende vervanging 
Onderzoeken of een externe invalpool hulp kan bieden.  

- Netwerk infrastructuur onvoldoende op orde  
Ondanks de investeringen die kortgeleden zijn verricht. Goed bijhouden 
en monitoren. 

- 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.  

- Dataverlies en/of datalekken  
Onderzoeken of verwerkingsovereenkomsten passen bij het AVG-beleid 
van VSZ.  

 
Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
Naar aanleiding van de eerder genoemde analyses blijkt dat VSZ elf netto 
risico’s kent met een risicoscore van tien of hoger: 
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1. Minder leerlingen dan geprognosticeerd; 
2. Aantal leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte neemt toe;  
3. Relatief veel oudere leerkrachten in dienst;  
4. Moeite met het vinden van kortdurende vervanging; 
5. Onzekerheid wijziging vereenvoudiging bekostigingssystematiek; 
6. Het wegvallen van ouderbijdragen;  
7. Incidenten; 
8. Pandemieën; 
9. Betrokkenheid ouders sterkt niet aan; 
10. Vaker aansprakelijk gesteld worden; 
11. Covid-19 gerelateerde ontwikkelingsproblemen.  
 
Stichting Vrije School Zwolle heeft relatief veel inzicht in de risico’s, oorzaken 
en mogelijke gevolgen. Daarnaast wordt een breed spectrum aan 
beheersmaatregelen ingezet (ongeveer zeventig). Deze variëren van 
veiligheidsvoorzieningen en protocollen tot personele bezuinigingen en 
verzekeringen. Ook kent de stichting een aantal sterke beheersmaatregelen die 
voor meerdere risico’s worden ingezet.  
 
In eerste instantie worden de elf bovenstaande risico’s voldoende beheerst. 
Een aantal risico’s heeft externe oorzaken, waardoor het niet altijd mogelijk is 
om de oorzaak te beperken. Ook zijn de gevolgen niet altijd te vermijden 
(‘Onzekerheid wijziging vereenvoudiging bekostigingssystematiek’). In sommige 
gevallen worden bewust geen oorzaak beperkende maatregelen ingezet 
wegens kwaliteitsoverwegingen (‘Relatief veel oudere leerkrachten in dienst’). 
Aankomend jaar worden een aantal aanbevelingen op het 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. In deze situatie gaan alle 
netto risico’s met directe financiële gevolgen met een risicoscore van tien of 
hoger zich het aankomende jaar met maximale impact voordoen. De actieve 
beheersmaatregelen werken optimaal. Om de risico’s op te kunnen vangen 
dient VSZ over een weerstandscapaciteit van 334.000 euro te beschikken.  
 
Het scenario bevat de volgende risico’s:   
1. Minder leerlingen dan geprognotiseerd; 
2. Relatief veel oudere leerkrachten in dienst hebben;  
3. Onzekerheid wijziging vereenvoudiging bekostigingssystematiek; 
4. Het wegvallen van ouderbijdrage;  
5. Incidenten; 
6. Pandemieën; 
7. Vaker aansprakelijk gesteld worden. 
  



40 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

3. Verantwoording van de financiën 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 
Leerlingen 

 

 
De belangrijkste factor die de ontwikkeling van het aantal leerlingen voor de 
komende jaren beïnvloedt, is de toename van het aantal leerlingen aan de 
tweede locatie; dit blijft onverminderd aan de orde. Ondanks de tweede locatie 
zijn er nog steeds 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 op de 
tweede locatie en in z’n geheel de groepsgroottes en daarmee het vasthouden 
van het maximum aantal leerlingen op de hoofdlocatie realiseren en volledig 
kunnen beschikken over alle FTE en daarmee het ziekteverzuim daar waar 
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. 
 
Ook het verslagjaar 2021 heeft een veel hogere FTE en ligt niet in een 
bestendige gedragslijn. Dit wordt deels veroorzaakt door (nieuwe langdurige) 
ziekte en het opvangen hiervan en deels door Covid-19. In de loop van 2022 
zou dit grotendeels moeten zijn opgelost en in directe lijn liggen met de 
ontwikkeling van het aantal geprognosticeerde leerlingen. Stichting Vrije School 
Zwolle zal blijven controleren of de verhouding tussen leerlingen en de FTE 
reëel is. Daarnaast zal het binden van nieuw jong personeel meer aandacht 
krijgen om de personeelslasten mede door de verlaging van baten door de 
bekostigingsvereenvoudiging optimaal te besteden. Om de kwaliteit te blijven 
waarborgen is het van groot belang dat de gevestigde leerkrachten hun 
ervaringen, tips en trucs overdragen. Daarbij dient extra als kanttekening 

Aantal leerlingen 375 390 410 424 425

* 1 ll afwijking met begroting i.v .m. latere toekenning

**  prognose

2022 ** 2023 ** 2024 **2020 2021 *

Bestuur / management            1,79            1,47            1,00            1,00            1,00 

Onderwijzend personeel          19,79          19,97          19,20          19,17          19,05 

Ondersteunend personeel            7,67            9,07            7,26            6,86            6,51 

Totaal          29,25          30,51          27,46          27,02          26,56 

*  prognose

Aantal FTE 2022 * 2023 * 2024 *2020 2021
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geplaatst te worden dat de vrijeschool-leerkrachtenvijver waaruit nieuw 
personeel ‘gevist’ kan worden nog kleiner is dan bij regulier onderwijs. 
 
 
3.2 Staat van baten en lasten en de balans 
 

 
 
Analyse resultaat 2021 t.o.v. begroting 2021 
De begroting van 2021 komt op een negatief resultaat van € 19.920. De 
gerealiseerde exploitatie sluit af met een negatief resultaat van € 103.000. In 
werkelijkheid is het resultaat € 83.080 ongunstiger dan begroot. Dit is te 
verklaren door hogere lasten bij personeel, huisvesting, overige en financiële 
lasten. 
 
De oorzaken bij de personeelslasten zijn: 

- CAO-verhoging van 2,25%; 
- De interne vervanging van ziek personeel wordt niet volledig vergoed; 
- Meer interne uren voor NPO-gelden; 
- Inhuur extern personeel voor ziektevervanging beleidsmedewerker; 
- Inhuur Extra hulp voor de Klas; 
- De hogere malus van het vervangingsfonds; 
- De eenmalige ontslagvergoeding; 
- Invoering van een fietsplan. 

 
De oorzaken bij de huisvestingslasten zijn: 

- Hogere energielasten; 
- Aanpassing dotatie voorziening onderhoud. 

 
De oorzaken bij de overige lasten zijn: 

- Extra juridische ondersteuning; 
- Uitbesteding administratie ouderbijdrage; 
- Extra uitgave nieuwsmagazine, en ontwerp; 
- Meer afname uren samenwerkingsverband; 
- Overschrijding aanschaf verbruiksmateriaal onderwijs. 
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Een groot deel wordt echter gecompenseerd door hogere baten (zowel 
rijksbijdragen als overige baten) en een klein deel door lagere 
afschrijvingslasten. De oorzaken van de hogere baten zijn: 

- NPO-gelden; 
- Herberekening 2021/2022; 
- Subsidie Extra hulp voor de Klas. 

 
Analyse resultaat 2021 ten opzichte van het resultaat van 2020 
Het resultaat van 2020 was € 117.180 negatief. De exploitatie van 2021 sluit 
met een negatief resultaat van € 103.000. Het resultaat van 2021 is € 14.180 
gunstiger dan 2020. 
 
Dit is als volgt te verklaren: 
Alle lasten zijn hoger en de negatieve verschillen liggen vooral bij: 

- Meer uren personeel voor NPO-gelden; 
- Eenmalige ontslagvergoeding; 
- Stijging pensioenpremie; 
- CAO-verhoging van 2,25%; 
- Uitgave Extra hulp voor de Klas; 
- Extra kosten ontslagtraject; 
- Hogere energielasten; 
- Grotere afname uren SWVV. 

 
De positieve effecten zijn grotendeels veroorzaakt door de hogere baten.  
Enkele kostenposten vallen aanzienlijk lager uit en dit is in onderliggende 
opsomming weergegeven: 

- Meer baten OCW door hoger aantal leerlingen; 
- Herziening OCW; 
- NPO-gelden; 
- Subsidie Extra hulp voor de Klas; 
- Minder loonkosten derden IB-er inhuur vervallen; 
- Scholingskosten personeel lager. 

 
De belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting  
Het zo goed mogelijk gebruik maken van de stijging van het leerlingenaantal 
door pas een extra klas te openen op de nevenvestiging indien de verhouding 
groepsgrootte en FTE dit toelaat. Daarnaast kan er na de negatieve effecten 
van de langdurig zieken en de uitval van medewerkers door Covid-19 
toegewerkt worden naar een evenwichtige verhouding tussen leerlingenaantal 
en FTE, met als uitgangspunt een sobere invalshoek waarin zowel het klimaat 
voor de kinderen als de medewerkers in harmonie functioneren. Er wordt op 
voorhand in de begroting rekening gehouden met de negatieve effecten van de 
vereenvoudiging van bekostiging en de daarmee dalende baten, of anders 
geformuleerd, afnemende compensatie over de komende 3 jaren. Hierdoor is 
als doel gesteld dat het negatieve effect (> 3%) alsnog zelf gedragen wordt en 
daarmee ervoor te zorgen dat na drie jaar geen extra compensatie behoeft te 
worden aangevraagd.  
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Balans in meerjarig perspectief 
 

 
 
De (toekomstige) belangrijkste mutaties in de balansposten ten opzichte van 
het voorgaande jaar  
Vorderingen zullen afnemen doordat er geen OCW-vordering kan worden 
opgenomen door de vereenvoudiging van de bekostiging, de voorziening 
onderhoud waar volgens het meerjarig onderhoudsplan in 2022 grote uitgaven 
zullen plaatsvinden en de liquide middelen die door de hoge uitgaven en het 
negatieve resultaat worden beïnvloed. Doordat de onderhoudsuitgaven een 
grote weerslag op de liquiditeit zullen hebben, zal dit goed gemonitord worden. 
De (toekomstige) belangrijkste mutaties in de meerjarenbalans zijn dat 
bijzondere/extra uitgaven slechts dan zullen worden gedaan indien de baten of 
reserves dit toelaten. Vanuit de opgestelde risicoanalyse zal er in samenhang 
met de baten en lasten gekeken worden of het haalbaar is de reserve weer op 
het gewenste niveau te krijgen, met inachtneming van de signaleringswaarde of 
met het goede onderbouwen bij overschrijding. Meerjarige investeringen 
worden begroot op basis van de aanwezige behoefte van standaard 
vervangingen ‘oud’ materiaal en aanvullingen huidige aanwezige activa of door 
uitbreiding leerlingenaantallen. 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. 
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3.3 Financiële positie 
 

 
 
*      Solvabiliteit 2: (eigen vermogen + voorzieningen)/totaal passiva: 
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.  

 
* Weerstandsvermogen: (eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / 
Rijksbijdragen OCW: 
Dit is de verhouding tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa 
en de omvang van de Rijksbijdragen. 
 
*     Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden: 
Geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn 
kan voldoen. 
 
*    Rentabiliteit: resultaat / totale baten: 
Geeft aan welk deel van de totale baten overblijft na aftrek van alle lasten. 

- 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. 

 
*    Financiële buffer: kapitalisatiefactor -/- financieringsfunctie -/- 
transactiefunctie: 
Middelen die nodig zijn voor het opvangen van onvoorziene risico's. 
 
*    Publiek eigen vermogen: totale eigen vermogen -/- private reserves. 
Betreft het totale eigenvermogen minus eventueel aanwezige private reserve. 
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Toelichting op de financiële positie 
Kijkend naar de financiële positie en de kengetallen van Stichting Vrije School 
Zwolle over de komende jaren kan in 2022 een laatste neerwaarts effect op de 
kengetallen plaatsvinden. De afgelopen jaren is dit ontstaan door de niet 
geplande, negatieve resultaten. Voor het jaar 2022 geldt dat er nogmaals een 
daling zal zijn die sommige kengetallen onder de signaleringswaarde zullen 
brengen. Echter is te zien dat direct aansluitend de negatieve curve wordt 
doorbroken. De financiële buffer heeft het meest te lijden in 2022 doordat een 
grote uitgave voor het meerjarig onderhoud staat gepland; dit soort effecten bij 
een éénpitter zijn altijd direct zichtbaar. Dit heeft als grote voordeel dat Stichting 
Vrije School Zwolle direct kan bijsturen indien gewenst of mogelijk. Stichting 
Vrije School Zwolle heeft ervoor gekozen om bij de negatieve effecten van de 
vereenvoudiging van de bekostiging zelf het heft in handen te nemen en 
vooruitkijkend maatregelen getroffen. De komende vier jaar zal er zowel bij 
maandrapportages en opstelling van de begroting kritisch gemonitord worden. 
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. Verslag intern toezicht 
 
Samenstelling intern toezicht 
 

Naam Functie 

Nevenfuncties 
betaald/ 
onbetaald 

Aandachtsgebied 
en/of commissies* 

Giovanni Kuit voorzitter nee HRM 

Herman Hodes penningmeester nee Financiën 

Karina Koopman lid nee Communicatie en 
Onderwijs 

 
Hoe het toezicht is vormgegeven 
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 
werkgeversrol 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 directeur en toezichthouders 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 monitoren van de twee 

schoollocaties; 
- De ontwikkelingsvoortgang van de Ridder Jorisschool; 
- Jaarrekening 2020; 
- Beleidsrijke meerjarenbegroting 2022; 
- 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 Covid-19 
uiteindelijk in april 2021 heeft plaatsgevonden); 

- HRM; bestuursformatieplan, scholingsplan, verlaging werkdruk, 
preventie en ziekteverzuim, ziektevervanging; 

- Re-integratie directeur bestuurder; 
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- Managen van intern conflict met de nieuw gestarte locatie-directeur van 
de Ridder Jorisschool; 

- Financiën; (inning van) ouderbijdrage ondergebracht bij ObT, 
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 
Jorisschool. 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, beleidsstukken 
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 
(beleids)stukken goedgekeurd:  

- Jaarrekening 2020; 
- Personeel bezettingsplan 2021/2022; 
- Schoolgids 2021/2022; 
- Beleidsrijke meerjarenbegroting 2022 (inclusief meerjarige 

onderhoudsplanning). 
 
De toezichthouders beheren ieder een portefeuille binnen het bestuur waarin zij 
vanuit hun eigen beroepen specifieke expertise bezitten. De gebieden 
Communicatie en Onderwijs, HRM en Financiën zijn op deze manier geborgd. 
 
De OGSM ( strategieplan op één A4) 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 2021 
zijn er geen officiële klachten ontvangen.  
 
De toezichthoudende bestuursleden hebben in het jaar 2021 geen 
functioneringsgesprek kunnen voeren met de dagelijks bestuurder in verband 
met haar langdurige afwezigheid ten gevolge van een ernstig ongeval. Zij is 
vanaf januari 2021 duurzaam gaan reïntegreren en heeft in september 2021 
haar taken als directeur bestuurder weer volledig opgepakt. Voorjaar 2022 staat 
een functioneringsgesprek gepland en zullen ontwikkeldoelen worden gesteld 
en scholingsafspraken worden gemaakt. De directeur staat ingeschreven als 



49 

registerdirecteur; zij heeft tot maart 2024 uitstel tot herregistratie in het 
schoolleidersregister gekregen.  
 
 
 



Kengetallen Signalerings-grens PO 2017 2018 2019 2020 2021

Financiële kengetallen

Liquiditeit (current ratio) < 1,5 2,96 2,53 2,89 2,41 2,10

Liquiditeit (absolute omvang) < € 100.000 € 350.380 € 355.440 € 605.170 € 629.730 € 458.610

Solvabiliteit 1 <  30% 65% 62% 63% 48% 44%

Solvabiliteit 2 <  30% 74% 72% 74% 69% 67%

Rentabiliteit 3 jaar negatief 2% 2% 8% -5% -4%

Weerstandsvermogen <  5% 18% 13% 16% 10% 5%

Publiek eigen vermogen € 400.760 € 434.880 € 612.160 € 494.980 € 391.980

Signaleringswaarde € 458.350 € 522.300 € 545.460 € 560.430 € 583.100

Bovenmatig eigen vermogen >= € 0 -€ 57.590 -€ 87.420 € 66.700 -€ 65.450 -€ 191.120

Financieringsfunctie - 10% 9% 10% 11% 8%

Transactiefunctie - 11% 10% 11% 13% 12%

Financiële buffer > 5% 17% 15% 19% 17% 14%

Toelichting
Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden
Geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen.
Liquiditeit (absolute omvang): saldo liquide middelen
De absolute omvang van de liquide middelen.
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.
Publiek eigen vermogen: totale eigen vermogen -/- private reserves
Betreft het totale eigen vermogen minus eventueel aanwezige private reserves.

De signaleringswaarde berekent het normatieve publieke vermogen van de stichting. Als het werkelijke publieke 
eigen vermogen hoger is dan de signaleringsgrens, is dit een signaal dat er mogelijk  sprake is van bovenmatig 
eigen vermogen. Het getal in de tabel laat het verschil zien tussen het normatieve en werkelijke publieke 
vermogen. Een positief getal betekent dat er sprake is van bovenmatig eigen vermogen.
Bovenmatig eigen vermogen: normatief publiek vermogen -/- werkelijk publiek vermogen
Geeft de omvang van het bovenmatige vermogen weer.
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.

A2  Kengetallen en grafieken

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

rekenfactor x totale baten)
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Kengetallen en grafieken vervolg
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Kengetallen Signalerings-grens PO 2017 2018 2019 2020 2021

Ratio's

Personele lasten / Rijksbijdrage >=  95% 86% 87% 80% 92% 93%

Personele lasten / Totale baten >=  90% 83% 84% 78% 90% 89%

Eigen vermogen / Totale baten - 27% 23% 27% 21% 16%

Personele lasten / Totale lasten - 84% 86% 84% 86% 86%

Salarislasten per FTE - 57.652€    63.949€    66.488€    69.399€    69.802€    

Personeelslasten per FTE - 61.689€    66.798€    69.218€    74.186€    73.749€    

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

Kengetallen en grafieken vervolg
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Algemene gegevens

Bestuursnummer : 78184
Naam instelling : Stichting Vrije School Zwolle

Adres : Bachlaan 8
Postcode : 8031 HL
Plaats : Zwolle
Telefoon : 038-4225448
E-mailadres : schoolleider@vrijeschoolzwolle.nl

Contactpersoon : Mevr. D. Wessels-Altena
Telefoon : 038-4225448
E-mailadres : schoolleider@vrijeschoolzwolle.nl

Instellingscodes
06ZZ : Vrije School Michaël

A3  Instellingsgegevens
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Stichting Vrije School Zwolle

Jaarrekening 2021



B  Jaarrekening 2021 

 
B1 Grondslagen 
 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 
met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 
BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder 
Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. Deze 
bepalingen zijn van toepassing op grond van de 
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen  
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar  
waarop deze betrekking hebben. Winsten worden  
slechts opgenomen voor zover deze op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien deze voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Continuïteit 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde  
grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op de veronderstelling van 
continuïteit van de stichting. 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers van 2020 zijn waar nodig, 
geherrubriceerd teneinde vergelijking met de 
cijfers van 2021 mogelijk te maken. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en 
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 
 
Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen 
van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat de leiding van de instelling zich over  
verschillende zaken een oordeel vormt en dat de  
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen 
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de  

 
 
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningposten. 
 

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

Categorie Termijn 

Gebouwdelen/verbouwingen 40 jaar 

Kantoormeubilair 30 jaar 

Schoolmeubilair 20 jaar 

Inventaris en apparatuur 10 jaar 

ICT 3 en 5 jaar 

Leer- en hulpmiddelen 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 staan, dan wordt hiermee bij de  

55



waardering rekening gehouden. Eventuele 
rekening-courantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder de schulden aan 
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. 
 
Algemene Reserve 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die 
voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten. 
 
De algemene reserve vormt een buffer ter 
waarborging van de continuïteit van de stichting. 
Deze wordt opgebouwd uit de 
resultaatbestemming van overschotten welke 
ontstaan uit het verschil tussen de gerealiseerde 
baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval 
van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de 
algemene reserve gebracht.  
 
Bestemmingsreserves 
Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld 
zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de 
huidige beschikbare middelen gedekt moeten 
worden, waarbij om die reden door het bestuur 
een beperktere bestedingsmogelijkheid is 
aangebracht. De gehanteerde 
bestemmingsreserves zijn achtereenvolgens:  
                                                                                    

- De materiële reserve ter dekking van de 
vervanging van materiële vaste activa, 
alsmede het opvangen van tekorten in de 
materiële exploitatie. Deze reserve 
bedraagt op balansdatum € 44.650.                                             

- 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. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is 
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 
schatten. 
 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde van de uitgaven die 
naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 
vermeld. 
 
In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste 
activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen 
voor de jaarverslaglegging is het voor 
onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2020 en 
2021 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de 
voorziening groot onderhoud te bepalen op basis 
van het voorgenomen groot onderhoud gedurende 
de gehele planperiode van het groot onderhoud op 
het niveau van het onderwijspand gedeeld door 
het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, 
voor zover deze methode reeds in 2017 werd 
toegepast en indien is gewaarborgd dat de 
voorziening groot onderhoud gedurende de 
planperiode niet op enig moment negatief wordt. 
De Stichting Vrije School Zwolle maakt van deze 
overgangsregeling 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 balansdatum bestaande verplichtingen uit 
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 
gevormd. De voorziening is bepaald op 
persoonsniveau per jaareinde. Betaalde bedragen 
inzake jubileum worden ten laste van deze 
voorziening gebracht. 
 
Voorziening Sparen ADV 
Deze voorziening is gevormd ter dekking van 
(mogelijke) aanwending van de door het personeel 
opgebouwde spaarverlof rechten. In de 
berekeningen is rekening gehouden met een 
verwachte opnamekans. 
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Onderhoudsvoorziening 
Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van 
groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud 
wordt rechtstreeks ten laste van het 
exploitatieoverzicht gebracht. De 
meerjarenonderhoudsvoorziening is gevormd op 
basis van eigen dotaties en verminderd met 
uitgaven voor groot onderhoud. 
 
Schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 
 
 

Grondslagen voor de bepaling van het 
exploitatieoverzicht 
 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege 
ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige 
OCW subsidies en overige overheidsbijdragen, 
alsmede de van derden ontvangen overige 
bijdragen. De baten worden toegerekend aan het 
boekjaar waarop deze betrekking hebben. 
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen 
naar rato van de mate waarin de diensten zijn 
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het 
kader van de dienstverlening gemaakte kosten in 
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 2021 en 2020 waren er voor de stichting 
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen 
naast de betaling van de jaarlijkse aan de 
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 
2020 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP 
87,6%. De beleidsdekkingsgraad eind 2021 is 
102,8% (december 2021). De overheid eist een 
beleidsdekkingsgraad van 104,2% of hoger. 
Hiermee voldoet de beleidsdekkingsgraad niet aan 
de minimale vereisten van de toezichthouder. 
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment 
van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt 
van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald met inachtneming van 
de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop deze betrekking hebben. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen de op de 
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen 
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van 
uitgegeven en ontvangen leningen en overige 
kredietfaciliteiten. 
 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen en vlottende effecten, met uitzondering 
van deposito’s met een looptijd langer dan drie 
maanden. 
 
Ontvangen en betaalde interest en ontvangen 
dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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B2 Balans per 31 december 2021
(na bestemming van het resultaat over 2021)

1 Activa 31-12-2021 31-12-2020
Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 43.180           44.930           
1.2.2 Inventaris en apparatuur 182.620         168.390         
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 56.030           47.590           

1.2 Materiële vaste activa 281.830         260.910         

Totaal vaste activa 281.830         260.910         

Vlottende activa

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 1.200             8.570             
1.5.2 Ministerie OCW 107.550         108.740         
1.5.7 Overige vorderingen 32.700           20.570           
1.5.8 Overlopende activa 12.410           11.140           

1.5 Vorderingen 153.860         149.020         

1.7 Liquide middelen
1.7.2 Banken 458.610         629.730         

1.7 Liquide middelen 458.610         629.730         

Totaal vlottende activa 612.470         778.750         

Totaal activa 894.300         1.039.660      

2 Passiva 31-12-2021 31-12-2020
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene Reserve 331.510         463.160         
2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 60.470           31.820           

2.1 Eigen vermogen 391.980         494.980         

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 17.320           16.990           
2.2.3 Overige voorzieningen 193.400         204.700         

2.2 Voorzieningen 210.720         221.690         

2.4 Kortlopende schulden
2.4.2 Vooruitontvangen gelden 13.010           33.840           
2.4.3 Crediteuren 15.960           62.530           
2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 109.690         89.160           
2.4.8 Schulden terzake pensioenen 31.030           26.280           
2.4.9 Overige kortlopende schulden 44.440           35.400           
2.4.10 Overlopende passiva 77.470           75.780           

2.4 Kortlopende schulden 291.600         322.990         

Totaal passiva 894.300         1.039.660      
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B3 Exploitatieoverzicht 2021

3 Baten Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

3.1 Rijksbijdragen OCW 2.424.220      2.296.470      2.346.660      
3.5 Overige baten 99.850           46.750           58.140           

Totaal baten 2.524.070      2.343.220      2.404.800      

4 Lasten Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

4.1 Personeelslasten 2.249.820      2.033.400      2.170.290      
4.2 Afschrijvingen 33.550           37.290           29.270           
4.3 Huisvestingslasten 143.860         135.350         126.090         
4.4 Overige lasten 195.420         156.450         193.830         

Totaal lasten 2.622.650      2.362.490      2.519.480      

Saldo baten en lasten 98.580-           19.270-           114.680-         

5 Financiële baten en lasten
5.5 Financiële lasten 4.420             650                 2.500             

Saldo financiële baten en lasten 4.420-             650-                 2.500-             

Totaal resultaat 103.000-         19.920-           117.180-         
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B4  Kasstroomoverzicht over 2021

Kasstroomoverzicht over 2021 Referentie 2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 98.580-            114.680-          

Aanpassingen voor:
    - Afschrijvingen 4.2 33.550            29.270            
    - Mutaties voorzieningen 2.2 10.970-            113.930          

Veranderingen in vlottende middelen:
    - Vorderingen (-/-) 1.5 4.840-              32.110-            
    - Kortlopende schulden 2.4 31.390-            73.140            

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 112.230-          69.550            

    - Betaalde interest (-/-) 5.5 4.420              2.500              

4.420-              2.500-              

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 116.650-          67.050            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 1.2 54.470-            42.490-            

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 54.470-            42.490-            

Mutatie liquide middelen 171.120-          24.560            

Beginstand liquide middelen 1.7 629.730          605.170          
Mutatie liquide middelen 1.7 171.120-          24.560            

Eindstand liquide middelen 458.610          629.730          
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2021

1 Activa 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Totaal

1.2 Materiële vaste activa Gebouwen en 

terreinen

Inventaris en 

apparatuur

Andere vaste 

bedr.middelen

Aanschafprijs 70.000            254.800         62.620              387.420          

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

25.070            86.410           15.030              126.510          

Stand per 1 januari 2021 44.930            168.390         47.590              260.910          

Mutaties 2021
Investeringen -                       37.570           16.900              54.470            
Afschrijvingen 1.750              23.340           8.460                33.550            

Saldo mutaties 1.750-              14.230           8.440                20.920            

Aanschafprijs 70.000            292.370         79.520              441.890          

Investeringssubsidies -                       -                      -                         -                       

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

26.820            109.750         23.490              160.060          

Stand per 31 december 2021 43.180            182.620         56.030              281.830          
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1 Vlottende activa 31-12-2021 31-12-2020

1.5 Vorderingen

1.5.1 1.200                8.570                

107.090            107.830           
460                    910                   

1.5.2 107.550            108.740           

32.700              20.570              

1.5.7 32.700              20.570              

5.240                580                   
2.500                4.940                
2.130                3.890                
2.540                1.730                

1.5.8 12.410              11.140              

Totaal vorderingen 153.860            149.020           

1.7 Liquide middelen 31-12-2021 31-12-2020

1.7.2 458.610            629.730           

458.610            629.730           

2 Passiva

Saldo Stand per
1-1-2021 31-12-2021

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 463.160           131.650-            -                         331.510           

2.1.2 31.820              28.650              -                         60.470              

494.980           103.000-            -                         391.980           

2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per
1-1-2021 31-12-2021

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea 15.330          240                   -                         -                         15.570              

Voorziening duurzame 

inzetbaarheid
1.660            90                      -                         -                         1.750                

16.990          330                   -                         -                         17.320              

2.2.3 Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening 204.700        61.800              73.100              193.400           

204.700        61.800              73.100              -                         193.400           

Totaal voorzieningen 221.690        62.130              73.100              -                         210.720           

Bestemmingsreserve (publiek)
Totaal eigen vermogen

Algemene Reserve

Mutaties 2021

Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Banken
Totaal liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

Mutaties 2021

Overlopende activa

De vorderingen hebben per einde 2021 en 2020 een looptijd korter dan een jaar.

Verrekening fietsplan

Overige vorderingen

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

Ministerie van OCW

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde huisvestingskosten

Te vorderen onderwijsachterstandenbeleid

Debiteuren

Te vorderen personele bekostiging
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Stand per
31-12-2021

< 1 jaar > 1 jaar

910                    14.660              15.570              
-                         1.750                1.750                

192.450            950                    193.400           

Totaal 193.360            17.360              210.720           

zal met de Vrije school Zwolle via het IHP worden gewerkt aan een hoog geprioteerde plaats op de
IHP voorziening om vervangende nieuwbouw  te kunnen realiseren voor het huidige afgeschreven pand.
Gedurende die termijn is eveneens tussen schoolbestuur en gemeente vastgelegd dat bij
onvoorziene grote schade aan het pand of de erondergelegen infrastructuur, de herstelkosten
door gemeente en schoolbestuur in gelijke delen zullen worden gedragen.

2.4 Kortlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020

2.4.2 13.010              33.840              
2.4.3 15.960              62.530              

102.820            78.180              
50-                      4.740                

6.920                6.240                

2.4.7 109.690            89.160              

31.030              26.280              

2.4.8 31.030              26.280              

44.080              36.910              
360                    1.510-                

2.4.9 44.440              35.400              

3.120                8.580                
74.350              67.170              

-                         30                      

2.4.10 77.470              75.780              

291.600            322.990           

De kortlopende schulden hebben per einde 2021 en 2020 een looptijd korter dan een jaar.

Overige kortlopende schulden

Totaal kortlopende schulden

Overlopende passiva
Te betalen vakantie-uitkering
Overige subsidies OCW/niet geoormerkt

Overlopende passiva

Schulden terzake pensioenen

Overige kortlopende schulden
Netto salarissen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Afdr. / inh. ABP

Afdr. / inh. Participatiefonds
Afdr. / inh. Vervangingsfonds

Vooruitontvangen gelden
Crediteuren

Afdr. / inh. loonheffing

De onderhoudsvoorziening heeft betrekking op de Bachlaan en Korianderplein.
De Vrije school Zwolle heeft per 2020 bindende afspraken gemaakt met de Gemeente Zwolle.
Er is in 2020 een bedrag door de gemeente ter beschikking gesteld van € 150.000 om te voorzien in de 
hoogstnoodzakelijke kosten van het toekomstig (groot)onderhoud. In de komende 10 jaar 

Tot die tijd zal er sober onderhoud gepleegd worden aan de locatie Korianderplein. 
Deze sobere invalshoek is onderbouwd met een MJOP en als zodanig verwerkt in de voorziening.

Onderhoudsvoorziening
Voorziening duurzame inzetbaarheid

Onderverdeling saldo per
31-12-2021

Voorziening jubilea
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Verplichtingen korter dan vijf jaar 

Verplichtingen langer dan vijf  jaar
Er is sprake van een leaseovereenkomst inzake kopieermachines met een looptijd van 7 jaar ingaande op
1 augustus 2020 tot 1 augustus 2027. Hiermee is een bedrag gemoeid van circa € 5.500 per jaar (incl. btw).

Rechten korter of langer dan vijf jaar
Er is sprake van een huurovereenkomst met Kinderopvang Doomijn inzake de huur van ruimtes te Zwolle.

Duurzaamheid
In de CAO PO zijn afspraken gemaakt over het opnemen van verlof voor duurzame inzetbaarheid. Medewerkers 

hebben recht op een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk. Uit 

invenstarisatie blijkt dat er één medewerker is die gebruik maakt van sparen met betrekking tot duurzame 

inzetbaarheid. Hiervoor is over het kalenderjaar 2021 gespaard en een voorziening gevormd.

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

blijkende rechten (actief)

Geen.
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B7

3 Baten Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 2.347.180       2.207.370       2.249.440       
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 77.040             89.100             97.220             

Totaal 2.424.220       2.296.470       2.346.660       

Specificatie -                        -                        

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW 2.067.470       1.927.210       1.968.200       
Rijksbijdragen materieel OCW 279.710           280.160           281.240           

Totaal 2.347.180       2.207.370       2.249.440       

-                        -                        -                        

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 3.830               6.750               720                  
3.5.5 Ouderbijdragen 43.500             40.000             44.580             
3.5.6 Overige 52.520             -                        12.840             

Totaal 99.850             46.750             58.140             

4 Lasten Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 2.277.080       1.998.010       2.171.080       
4.1.2 Overige personele lasten 120.410           62.390             140.060           
4.1.3 Af: uitkeringen 147.670-           27.000-             140.850-           

Totaal 2.249.820       2.033.400       2.170.290       

Uitsplitsing -                        -                        -                        

4.1.1 Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen 1.640.770       1.415.680       1.571.290       
Sociale lasten 372.570           354.870           367.680           
Pensioenpremies 263.740           227.460           232.110           
Totaal 2.277.080       1.998.010       2.171.080       

4.1.2 Overige personele lasten
Reiskosten (woon- werkverkeer) 9.220               9.490               8.590               
Dienstreizen 190                  2.450               390                  
Gratificaties -                        500                  -                        
Personeel niet in loondienst 51.550             7.500               71.980             
Vrijwilligersvergoeding -                        -                        1.150               
Dotatie personele voorzieningen 330                  -                        930                  
Scholing 12.280             20.100             35.250             
Personeels- en arbeidsmarktbeleid 12.710             5.600               13.950             
Arbo-dienstverlening 2.070               3.000               7.950               
Reintegratie -                        3.750               -                        
Overige 32.060             10.000             130-                  
Totaal 120.410           62.390             140.060           

Toelichting op de exploitatierekening over 2021
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Gemiddeld aantal FTE's 2021 2020 2019
- Directie 1,47 1,79
- Onderwijzend Personeel 19,97 19,79
- Onderwijs Ondersteunend Personeel 9,07 7,67

30,51               29,25               

4.2 Afschrijvingen Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

4.2.2 Gebouwen 1.750               1.740               1.750               
4.2.3 Inventaris en apparatuur 23.340             23.770             20.420             
4.2.5 Leermiddelen 8.460               11.780             7.100               

Totaal 33.550             37.290             29.270             

4.3 Huisvestingslasten Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

4.3.3 Onderhoud 9.540               12.500             9.120               
4.3.4 Energie en water 45.030             37.100             29.560             
4.3.5 Schoonmaakkosten 10.950             10.450             13.300             
4.3.6 Heffingen 3.110               4.000               1.790               
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorzieningen 61.800             57.300             61.000             
4.3.8 Overige huisvestingslasten 13.430             14.000             11.320             

Totaal 143.860           135.350           126.090           

-                        -                        -                        

4.4 Overige lasten Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

4.4.1 Administratie en beheerslasten 49.630             39.700             44.540             
4.4.2 Inventaris en apparatuur 17.790             17.350             20.210             
4.4.4 Overige 128.000           99.400             129.080           

Totaal 195.420           156.450           193.830           

Uitsplitsing

4.4.1 Administratie en beheerslasten
Administratie- en advieskosten 28.150             24.000             26.320             
Accountantskosten * 7.620               7.200               8.470               
Kantoorbenodigdheden 3.090               3.000               3.520               
Telefoonkosten 1.290               2.000               1.560               
Overige beheerslasten 1.010               1.000               2.250               
Juridische ondersteuning 8.470               2.500               2.420               
Totaal 49.630             39.700             44.540             

* Specificatie honorarium accountant
- onderzoek jaarrekening 7.620               7.200               7.620               
- onderzoek jaarrekening 2019 restant -                        -                        850                  
  Accountantskosten 7.620               7.200               8.470               

4.4.2 Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur 3.870               1.750               4.660               
ICT-verbruikskosten 1.290               1.600               1.970               
ICT-licenties 12.630             14.000             13.580             
Totaal 17.790             17.350             20.210             
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4.4.4 Overige
Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Realisatie 

2020
Representatiekosten 8.610               3.400               6.710               
Schoolse activiteiten 4.000               2.400               2.020               
Muziek/Toneel/Jaarfeest 4.760               5.000               5.510               
Voeding kleuterklassen 1.410               2.300               1.180               
Klassenbudget 2.230               3.000               2.600               
Buitenschoolse activiteiten 5.720               6.000               5.130               
Bijdragen aan/vanuit SWV 29.760             15.000             20.420             
Verzekeringen 3.080               2.000               1.110               
Abonnementen 10.780             12.000             14.530             
Medezeggenschapsraad 170                  1.000               1.940               
Verbruiksmateriaal onderwijs 43.280             30.000             50.020             
Handwerkmateriaal 3.520               6.800               3.470               
Handenarbeid 150                  3.000               4.480               
Kopieerkosten 10.530             7.500               9.960               
Totaal 128.000           99.400             129.080           

57.480             47.300             67.930             

5.5 Financiële lasten Realisatie 

2021

Begroting 

2021

Realisatie 

2020

Rente- en bankkosten 4.420               650                  2.500               
Totaal 4.420               650                  2.500               

De rente- en bankkosten bestaan uit de in rekening gebrachte 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 2021 bedraagt € 103.000 negatief.

Stand Bestemming Overige Stand
1-1-2021 resultaat mutaties 31-12-2021

Algemene Reserve 463.160          131.650-          -                       331.510          
Bestemmingsreserve (publiek) 31.820            28.650            -                       60.470            

494.980          103.000-          -                       391.980          

Stand Bestemming Overige Stand
1-1-2021 resultaat mutaties 31-12-2021

Bestemmingsreserve (publiek)
Materiële reserve 16.000            28.650            -                       44.650            
Personele reserve 15.820            -                       -                       15.820            

Totaal Bestemmingsreserves 31.820            28.650            -                       60.470            

Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken danwel toe te 

voegen aan de volgende reserves:

68



Er is géén sprake van verbonden partijen.

B9 Gebeurtenissen na balansdatum

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

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

Met een totaal aan complexiteitspunten van 4, nader gespecificeerde als volgt:
- Baten 2
- Leerlingen 1
- Onderwijssoorten 1

Totaal 4

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

Gegevens 2021

bedragen x € 1 D. Wessels-Altena

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01-01 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,000

Dienstbetrekking?  Ja 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €               77.715,25 

Beloningen betaalbaar op termijn  €               16.271,13 

Subtotaal  €               93.986,38 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €             124.000,00 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  €                           -   

Totale bezoldiging  €               93.986,38 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt

Gegevens 2020

bedragen x € 1 D. Wessels-Altena

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                         1,000 

Dienstbetrekking?  Ja 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €               80.034,00 

Beloningen betaalbaar op termijn  €               14.804,00 

Subtotaal  €               94.838,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €             119.000,00 

Totale bezoldiging  €               94.838,00 

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post

‘Overige vorderingen’.

WNT-verantwoording 2021 Stichting Vrije School Zwolle

Het  toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 124.000 Klasse A.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021

bedragen x € 1 G. Kruit W. Koopman H. Hodes

Functiegegevens Voorzitter Secretaris Penningmeester

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01-01 31-12 01-01 31-12 01-01 31-12

Bezoldiging

Totale bezoldiging  €                 2.589,84  €                2.361,00  €        2.589,84 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €               18.600,00  €              12.400,00  €      12.400,00 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  €                           -    €                         -    €                 -   

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

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  nvt nvt nvt

Gegevens 2020

bedragen x € 1 G. Kruit W. Koopman H. Hodes

Functiegegevens Voorzitter Secretaris Penningmeester

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 31-12 01-01 31-12 01-01 31-12

Bezoldiging

Totale bezoldiging  €                     2.588,13  €                   2.387,13  €           2.156,70 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                   17.850,00  €                  11.900,00  €         11.900,00 

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post

‘Overige vorderingen’.

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

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

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 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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C   Overige gegevens

C1 Controleverklaring
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Registeraccountants  

 

Eshuis Registeraccountants BV � Algemene voorwaarden / Handelsregister K.v.K. Enschede nr. 08151215 � Lid van het  

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Stichting Vrije School Zwolle 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Vrije School Zwolle te Zwolle gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel: 

- geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Vrije School Zwolle per 31 december 2021 en van het 

resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle 

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

relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 

'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.   

 

 De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de staat van baten en lasten over 2021; 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 en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 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. 

 

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel  

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel 

en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en 

onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies. 

 

Controleaanpak frauderisico's 

Bij onze werkzaamheden inzake fraude hebben wij ons vooral bezig gehouden met uitgaande betalingen van 

decentrale bankrekeningen en met memoriaalboekingen. Hier zijn geen bevindingen uit voort gekomen. 

 

Controleaanpak continuïteit 

Wij hebben ons met name gericht op de aspecten die wijzen op gerede twijfel omtrent de mogelijkheid van de 

entiteit om haar continuïteit te handhaven. Naar ons oordeel is hiervan geen sprake. 

 

 



 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 

artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o 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 dienstbetrekkingen 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 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.  

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 op grond van de in 

de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 

'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 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 2021 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 in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 

 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

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

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 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 in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 

opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 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 of fraude. 

 

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

activiteiten 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 onderwijsinstelling 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 instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

 

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 deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 

bestond onder andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s  

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,  

o 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 

onderwijsinstelling; 

• 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 onderwijsinstelling 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 instelling 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 bestuur 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 mei 2022 

 

 

Eshuis Registeraccountants B.V.     

     

 

Was getekend 

 

 

G.J.H. Oude Voshaar RA 



Vergadering Raad van Toezicht d.d. mei 2022

Geachte Bestuur,

Hierbij stel ik u voor de jaarrekening  2021 vast te stellen met een negatief saldo van € 103.000
en akkoord te gaan met de verwerking van voornoemd saldo in de reserves conform het 
voorstel resultaatbestemming.

Zwolle, 01 mei 2022

Bestuurder/Schoolleider
Mevr. D. Wessels-Altena

WG

Voorzitter Secretaris
Dhr. G. Kruit Mevr. K. Koopman

WG WG

Penningmeester en Lid Onderwijszaken
Dhr. H. Hodes

WG

Bestuursbesluit


