JAARVERSLAG 2019

“De toekomst begint in onze klas”
Het jaarverslag 2019 is door de bestuurder op 12 mei 2020 vastgesteld.

Inhoudsopgave
Voorwoord
Hoofdstuk 1 – verslag van de Raad van Toezicht
Hoofdstuk 2 – Missie, visie en strategisch beleid
2.1 – Uitgangspunten
2.2 – De missie van Meerwerf
2.3 – De visie van Meerwerf
Hoofdstuk 3 – Onderwijsresultaten
3.1 – Eindopbrengsten
3.2 – Tussenopbrengsten
3.3 – Uitstroom voortgezet onderwijs
3.4 – Onderwijsinspectie en Meerwerf
3.5 – Managementcontracten
Hoofdstuk 4 – Resultaten teldatum
Hoofdstuk 5 – De organisatie
5.1 – Bestuur en toezicht
5.2 – De scholen
5.3 – Personeel
5.4 – Werkdrukgelden
5.5 – Opleiden in de school, stagiaires en onderzoek
5.6 – Personeelsbeleid
5.7 – Bedrijfshulpverlening
5.8 – Medezeggenschap
5.9 – Rapportage klachten
Hoofdstuk 6 – Communicatie en horizontale verantwoording
Hoofdstuk 7 – Samenwerking
Hoofdstuk 8 – Huisvesting
Hoofdstuk 9 – Financieel beleid – verslag
9.1 – Financiële positie per balansdatum
9.2 – Analyse van het exploitatieresultaat
9.3 – Treasuryverslag
9.4 – Continuïteitsparagraaf
9.5 – Risicoparagraaf

2

3
5
7
7
7
9
18
18
19
20
21
22
23
24
24
26
27
28
29
30
33
33
33
35
36
38
39
39
44
48
48
52

Voorwoord
Met veel plezier bied ik u hierbij het jaarverslag van de Stichting Meerwerf Basisscholen over 2019
aan. In dit jaarverslag leest u het resultaat van onze inzet over het afgelopen kalenderjaar. Vanuit de
verschillende beleidsterreinen is bijgedragen aan dit document. De beleidsmedewerkers voor
personeel & organisatie, financiën, onderwijs & kwaliteit en de Raad van Toezicht hebben vanuit hun
deskundigheid meegeschreven aan dit stuk.
2019 was een mooi jaar voor Meerwerf. Net als het jaar ervoor hebben onze scholen zich goed
ontwikkeld. Onze scholen zien er goed uit en opnieuw kozen meer nieuwe ouders voor een
Meerwerfschool. Hoewel het aantal basisschoolleerlingen in Den Helder stabiel bleef, nam het aantal
leerlingen bij Meerwerf toe. Hoewel groei niet ons expliciete doel is, vinden we het wel belangrijk dat
de verbondenheid van Meerwerf met de stad Den Helder optimaal is.
In september hielden we in galerie Windkracht 13 de aftrap van ons nieuwe Koersplan 2024. Met het
volledige personeel en onze partners uit de stad stonden we stil bij de missie die we met elkaar de
aankomende vier jaar willen realiseren. Een mooie start van het schooljaar, maar vooral ook een
mooie start van een nieuwe beleidsperiode. Onder het motto ‘De toekomst begint in onze klas’ zijn we
het schooljaar 2019 – 2020 feestelijk begonnen.
Veel aandacht ging in 2019 uit naar de omwenteling van onze organisatie. Om de doelen uit ons
Koersplan te kunnen realiseren is een organisatie nodig die is gebouwd op vertrouwen,
gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid. Dit vraagt ook een ondersteuning vanuit het bestuurskantoor
die faciliterend en steunend is aan onze medewerkers. Dit heeft geleid tot een verandering van taken
op het bestuurskantoor. We zien dat we voorzichtige stappen maken naar de gewenste sterke
bestuursorganisatie. Ook de verandering van het directieberaad is hier onderdeel van. Meer en meer
voeren de directeuren bij Meerwerf, samen met de beleidsmedewerkers, de regie op uitvoer van de
bestuursdoelen. We zien dit in het formele overleg, maar ook de ontwikkelgroepen waar we sinds de
start van schooljaar 2019-2020 mee werken.
Twee scholen van Meerwerf maakten dit jaar een bijzondere ontwikkeling door. De Thorbecke en De
Dijk maakte als eerste Meerwerfscholen de eerste stappen richting een volwaardig IKC. Op de
Thorbecke gaat deze ontwikkeling gepaard met een verandering van het gehele onderwijskundige
concept, waarbij ook de inrichting van het gebouw hieraan passend wordt gemaakt. Op De Dijk werd
een grote renovatie aangegrepen om zowel het onderwijs als het gebouw weer geschikt te maken
voor de aankomende jaren.
Belangrijke stappen zijn gezet op onze scholen de Thijsseschool en de Tuindorpschool. Rond beide
scholen zijn in 2018 grote zorgen ontstaan. We zien op de Thijsseschool dat de resultaten van onze
inzet alle verwachtingen overtreffen. De school staat er weer uitstekend voor en de tevredenheid bij
ouders is weer groot. Op de Tuindorpschool blijven de resultaten helaas nog achter. Leerkrachten,
ouders en kinderen werken er hard aan ook deze school weer van de beste kwaliteit te maken. Er is
nog veel werk te doen, maar de gezamenlijke inspanning is groot. Ook hier is de verwachting dat we,
net als in de Visbuurt, weer een topschool krijgen.
In 2018 zijn we ook met het bestuurskantoor verhuisd naar de Drs. F. Bijlweg. Dit was niet zomaar een
verhuizing. In het nieuwe kantoor komen de verschillende besturen voor PO in Den Helder bij elkaar.
In de zomer van 2019 is de verhuizing afgerond en sindsdien zitten Meerwerf, Samenwerkingsschool,
Comenius, Sarkon en het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland in het Onderwijshuis.
Gezamenlijk werken we aan een cultuur van ontmoeten, verbinden en leren van elkaar.
In 2018 zijn we met onze internationale school Villa Kakelbont verhuisd naar het gebouw van de
Tuindorpschool. Dit wegens het sluiten van het AZC-terrein aan de Nieuweweg. Al vrij snel heropende
het COA dit AZC, waardoor de toestroom aan leerlingen weer flink toenam. Om die reden is de school
weer teruggekeerd naar het oorspronkelijke schoolgebouw aan de Nieuweweg.
In hoofdstuk van dit jaarverslag 10 is de financiële verantwoording van het bestuursverslag
weergegeven. Hierin is te zien hoe Meerwerf de ter beschikking staande middelen heeft ingezet in
2019. De afgelopen twee jaar heeft het bestuur samen met de beleidsmedewerkers en de directeuren
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hard gewerkt om structureel binnen de begroting te blijven. Voor 2019 is dat gelukt. We sluiten het
kalenderjaar af met een klein positief resultaat.
Wie onze financiële cijfers nader bekijkt zal echter opvallen dat het uiteindelijke resultaat veel hoger is
dan verwacht. Dit heeft er alles mee te maken dat aan het einde van 2019 op het allerlaatste moment
nieuwe CAO afspraken bekend zijn geworden voor kalenderjaar 2020. Echter, DUO heeft een deel
van de gelden die bestemd zijn voor salarisverhoging en de uitbetaling van eenmalige bonussen begin
2020 al in december 2019 aan ons overgemaakt. Wij hebben daarmee in 2019 subsidie ontvangen die
in 2020 dient te worden uitgekeerd. Dit levert een “vervuiling” op in de jaarrekening 2019 en het
uiteindelijke resultaat van 2019 en 2020. Hierdoor namelijk ons resultaat in 2019 onnodig hoog en
verwachten we dat het resultaat van 2020 negatief zal zijn. In de praktijk verandert onze financiële
positie echter niet.
In de zomervakantie van 2019 ontvingen we het verdrietige nieuws dat een van onze leden van de
Raad van Toezicht, Jelte de Graaf, was overleden. Jelte was vanaf het begin van de vorming van
onze huidige governance structuur betrokken bij Meerwerf en de RvT. Zijn inbreng was groot en hij
wordt enorm gemist.
Op deze plek wil ik gebruik maken van de gelegenheid om alle medewerkers van Meerwerf die
dagelijks met passie en energie werken met onze kinderen te danken voor hun onvoorwaardelijke
inzet en liefde voor hun vak en de kinderen. Dankzij hen gaat het goed met onze kinderen en met
Meerwerf als geheel.

Nils van Heijst
Bestuurder
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Hoofdstuk 1 - Verslag van de Raad van Toezicht
Inleiding
De Raad van Toezicht van Stichting Meerwerf Openbare Basisscholen Den Helder heeft van Jelte de
Graaf afscheid moeten nemen. Zijn plotselinge overlijden overviel ons allen. Zijn expertise als
voorzitter van de Commissie Onderwijs & Kwaliteit zal danig worden gemist.
Samenstelling van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit de volgende personen:
• De heer drs. T. Partiman, voorzitter
• De heer drs. J. de Graaf tot juli 2019
• Mevrouw mr. J. E. Overdijk – Francis
• De heer ir. J. Schrevel
• De heer G. Voermans
Samenstelling Commissies Raad van Toezicht t/m mei 2019
• Auditcommissie: dhr. G. Voermans, dhr. J. Schrevel;
• Commissie onderwijs & kwaliteit: dhr. T. Partiman, dhr. J. de Graaf;
• Communicatie commissie: mevr. J. E. Overdijk-Francis, dhr. J. Schrevel.
• Remuneratie en Governance commissie: dhr. T. Partiman, dhr. J. de Graaf;
Samenstelling Commissies Raad van Toezicht vanaf juli 2019
• Auditcommissie: dhr. G. Voermans, dhr. J. Schrevel
• Commissie onderwijs & kwaliteit: dhr. J. Schrevel, dhr. G. Voermans
• Remuneratie en Governance commissie: mevr. J.E. Overdijk-Francis; dhr. T. Partiman
Werkwijze Raad van Toezicht
De RvT voert de taken (toezicht, advisering en controle) uit via de commissievergaderingen, door het
deelnemen aan bijeenkomsten van Meerwerf, door het afleggen van schoolbezoeken, door het
houden van overlegbijeenkomsten met de GMR en de bestuurder en door individuele gesprekken met
de bestuurder en relevante stakeholders. De commissies doen het voorbereidend werk en gaan
dieper in op materie die in de reguliere vergaderingen van de RvT wordt voorgelegd ter
besluitvorming.
Een specifieke rol wordt vervuld door de voorzitter van de RvT. Namens de RvT heeft de voorzitter
regelmatig overleg (telefonisch, per mail en face-to-face) met de bestuurder over lopende zaken. Het
is wel van belang dat zaken die tussen de besluitvormende vergaderingen aan de orde komen tijdig
bekend zijn en tussentijds met de leden van de RvT worden gedeeld. De RvT heeft in februari haar
jaarlijkse ‘heidag’ gehouden. Dit onder externe deskundige begeleiding. Dit heeft opgeleverd dat de
reglementen van de onderscheiden commissies zijn besproken, herzien en vastgesteld. Nu het doel
en de taken van de communicatie commissie zijn ondergebracht resp. worden geborgd in de andere
commissies is besloten de communicatie commissie op te heffen.
Auditcommissie
De focus van de auditcommissie ligt vooral op financieel getinte bedrijfsprocessen en onderwerpen
zoals de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële
informatieverschaffing door de bestuurder. De auditcommissie overlegt regelmatig met de bestuurder
(al dan niet samen met de controller) en jaarlijks met de accountant. Van ieder overleg wordt
schriftelijk verslag gedaan aan de RvT. In het verslagjaar is de auditcommissie vijf keer bij elkaar
gekomen. In deze bijeenkomsten zijn de (meerjaren) begroting 2020-2024 en de perioderapportages
over 2019 behandeld. Het jaarverslag 2018 en het accountantsverslag 2018 zijn in aanwezigheid van
de accountant besproken. Daarnaast zijn enkele specifieke financiële vraagstukken doorgenomen met
bestuurder en controller. Het reglement van de auditcommissie is vastgesteld, de voortgang van de
inrichting t.b.v. de AVG is besproken, de werking van het nieuwe financiële pakket is besproken en het
treasurystatuut is herzien en vastgesteld.
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Commissie Onderwijs en Kwaliteit
De commissie onderwijs en kwaliteit heeft tot doelstelling het volgen van de ontwikkelingen op de
scholen met betrekking tot de onderwijskwaliteit en de bijbehorende organisatie- en
personeelsontwikkelingen. In het verslagjaar is de commissie onderwijs & kwaliteit vier keer bij elkaar
geweest. In de bijeenkomsten is de planning van de schoolbezoeken besproken. De opbrengsten zijn
besproken. Er is aandacht besteed aan Werken met Kwaliteit (WMK) dat bij Meerwerf wordt gebruikt
om de kwaliteit van het onderwijs te meten en te bewaken. De voortgang rond het strategisch
beleidsplan (SBP) is gevolgd. De voortgang van de interventie bij de Tuindorp/Thijsseschool is aan de
orde geweest. Ook zijn de thema’s en de planning van de schoolbezoeken in 2020 besproken.
Remuneratie en Governance Commissie:
De taken van de remuneratie en governance commissie hebben betrekking op de werkgeversrol van
de RvT ten opzichte van de bestuurder en het bewaken van en het toepassen van de Code Goed
Bestuur PO binnen stichting Meerwerf. In het verslagjaar is de remuneratiecommissie zes keer bij
elkaar gekomen. In het kader van de beoordeling van het functioneren van de bestuurder heeft de
remuneratiecommissie meegedacht bij de totstandkoming van het professionaliseringsplan en het
beoordelingskader van de bestuurder. Implementatie hiervan zal leiden tot het beoordelingstraject van
de bestuurder. De remuneratiecommissie heeft tevens de realisatie van het Toezichtsplan
bewerkstelligd. De remuneratie commissie zal ook de bewaking van de op de ‘heidag’ vastgestelde
blauwdruk op zich nemen.
Externe relaties
Tijdens de bijeenkomsten van Meerwerf zoals totstandkoming ‘Koersplan’, nieuwjaarsreceptie etc.
worden door de RvT informele contacten gelegd. Er is ook incidenteel overleg met de voorzitters van
de RvT van stichting Sarkon en stichting Samenwerkingsschool. De RvT heeft de bestuurder
ondersteund om te komen tot intensievere samenwerking met genoemde gremia. Leden van de RvT
kunnen de bestuurder informeren over personen of instanties uit hun netwerk die voor de bestuurder
wellicht interessante bronnen van informatie kunnen zijn.
Deskundigheidsbevordering
Leden van de RvT hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan de jaarvergadering voor
toezichthouders van de VTOI-NVTK. Om het eigen functioneren te evalueren heeft de RvT in februari
2019 haar jaarlijkse ‘heidag’ gehouden die werd begeleid door een externe deskundige. Deze ‘heidag’
bestaat altijd uit een kritische (zelf-)evaluatie van de individuele RvT leden zelf en van de RvT als
geheel in haar relatie tot de organisatie en de bestuurder. Dit heeft een blauwdruk opgeleverd wat als
handreiking zal blijven dienen bij de werkzaamheden van de RvT. Daarnaast was op de ‘heidag’ de
governance en de reglementering daarvan een belangrijk onderwerp. Tevens laten de leden van de
RvT zich bijscholen op relevante gebieden.
Den Helder, 27 maart 2020
Namens de Raad van Toezicht,
Wnd. vz. J.E. Overdijk-Francis
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Hoofdstuk 2 – Missie, visie en strategisch beleid
2.1 - Uitgangspunten
De belangrijkste functie van het openbaar onderwijs is het garanderen dat alle leerlingen toegang
hebben tot dit onderwijs. Wij staan open voor alle leerlingen, ongeacht afkomst, geloofs- of
levensovertuiging.
Een tweede onderscheidend kenmerk van het openbaar onderwijs is het neutraliteitsbeginsel. In de
onderwijswetgeving is dit vertaald in een waarborg voor eerbiediging van ieders geloofs- of
levensovertuiging, alsmede in de opdracht om aan alle in de samenleving bestaande
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden aandacht te besteden (actieve pluriformiteit). Het
doet een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen, op het geven van een keuze,
op het actief deelnemen aan een pluriforme samenleving.
Tenslotte is het non-discriminatiebeginsel eveneens kenmerkend voor het openbaar onderwijs, zowel
ten aanzien van leerlingen als ten aanzien van personeel.
De gemeente Den Helder heeft deze functies van garantie en zorgplicht gedelegeerd aan het bestuur
van de stichting Meerwerf Basisscholen en deze is daarmee verantwoordelijk voor het definiëren van
doelstellingen die met de uitgangspunten in lijn zijn.
Meerwerf Basisscholen voert een actief beleid om leerlingen die om wat voor reden dan ook minder
kansen hebben op een succesvolle schoolloopbaan zo te ondersteunen dat toekomstperspectieven
verbeteren, hun zelfvertrouwen versterkt wordt en er zicht komt op hun talenten. Onze open
toegankelijkheid leidt tot een actief beleid om de kansen van deze leerlingen te verhogen en het
vergroten van verschillen tijdens de schooltijd tegen te gaan. Leerlingen met een hogere begaafdheid
of een uitzonderlijk talent krijgen ook de ondersteuning die hen vooruithelpt.
2.2 - De missie van Meerwerf
De missie van Meerwerf Basisscholen bevestigt wat onze bestaansgronden zijn, de wijze waarop wij
ons willen onderscheiden en de richting waarin wij ons willen ontwikkelen. Dit doen wij vanuit de
kernwaarden van het openbaar onderwijs en specifieke organisatiewaarden en overtuigingen die wij
als grondslag voor ons functioneren beschouwen.
Kleurrijk onderwijs dat verbindt en uitdaagt
‘Kwalitatief hoogstaand en innovatief en inspirerend onderwijs bieden voor alle basisschoolleerlingen
van Den Helder en Julianadorp’. Dat is de missie van Meerwerf Basisscholen. De jeugd een plek
bieden waar zij in staat is kwaliteiten en talenten te ontwikkelen en verder te versterken. Openbaar
onderwijs waarin het kind op elk van onze scholen centraal staat en alles wat we doen te herleiden is
naar de kern van het onderwijs. Elke Meerwerfschool is een unieke school. Een school met een eigen
identiteit.
Talenten zien, talenten herkennen
In het onderwijs gaat Meerwerf uit van talentontwikkeling. Elk kind heeft talent. Elk kind kan ergens
goed in zijn. De lat om die talenten te kunnen ontwikkelen ligt hoog. Voor kinderen én de leerkrachten
die hen begeleiden. Door kinderen te stimuleren in het leerproces en hen verantwoordelijk te laten zijn
voor de eigen (leer)houding en het (leer)gedrag, wordt het optimale uit elk kind gehaald. Op elke
leeftijd, voor een maximale groei en ontwikkeling.
Alles wat binnen de Meerwerfscholen gedaan wordt, is te herleiden naar de kern van het onderwijs.
Het erkennen en herkennen van kinderen is bij het bepalen van het onderwijsaanbod dragend. De
positieve benadering motiveert kinderen zelfstandig te worden en een goede basis te leggen voor het
voortgezet onderwijs.
Meerwerf verzorgt goed onderwijs in Den Helder en Julianadorp. We staan voor kwaliteit en innovatie.
Onze scholen werken aan de beste ontwikkeling van kinderen en medewerkers. Talenten worden
gezien en versterkt. Leren doe je bij ons samen en het is betekenisvol. Kinderen zijn actief, hebben
plezier en halen het beste uit zichzelf.

7

Meerwerf werkt met ouders en relevante partners uit de stad aan dezelfde doelen. Samen laten we
onze leerlingen groeien tot kritische wereldburgers van Den Helder. Samen werken we aan een sterke
gemeenschap, voor nu en in de toekomst.

De kernwaarden van het openbaaronderwijs bij Meerwerf zijn:
Vrijheid
We leren kinderen in vrijheid te denken, eigen keuzes te maken en onafhankelijk te zijn. Het erkennen
van ieders identiteit, ongeacht afkomst, godsdienst of geaardheid, laat elk kind vrij zichzelf te zijn.
Kinderen hebben een eigen mening. We moedigen kinderen aan hun mening te delen en elkaars
mening te begrijpen. Door te luisteren, rekening te houden met elkaar en bewust te zijn van wat jouw
handelen betekent voor een ander en jouw omgeving. We stimuleren kinderen zelfstandiger te zijn en
laten hen in een vertrouwde, positieve sfeer opgroeien en worden tot wie zij willen zijn.
Gelijkheid
Iedereen is gelijkwaardig. Ongeacht de verschillen die bestaan in uiterlijk, karakter of afkomst. Elk
mens telt, elk mens wordt gewaardeerd en elk mens heeft dezelfde rechten en plichten. Een
Meerwerf-basisschool geeft iedereen de ruimte zichzelf te zijn of te worden en erkent de eigenheid
van elk kind en elke medewerker. Gelijkheid draait om wederzijds respect en het erkennen van ieders
identiteit. Samen creëren we een plek waar discriminatie niet bestaat en kinderen als gelijken worden
behandeld. Samen werken we aan een eerlijke en rechtvaardige maatschappij.
Participatie
Door deel te nemen hoor je ergens bij en heb je invloed op je eigen leven én dat van een ander.
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Meerwerf Basisscholen maakt kinderen betrokken en helpt bij het ontwikkelen van vaardigheden om
hun hele leven betrokken te zijn en blijven. Op het gebied van maatschappelijke, culturele en sociale
participatie, maar ook later in het leven bij deelname aan de arbeidsmarkt. We leren van elkaar, we
helpen elkaar, we geven om elkaar en we blijven bij elkaar. Participatie vraagt om nieuwsgierig,
onderzoekend en ondernemend zijn. Zo leer je de wereld om je heen kennen en begrijpen. Juist
doordat die wereld altijd in beweging is, stimuleert Meerwerf een leven lang leren.
Diversiteit
Diversiteit betekent verscheidenheid. Elke Meerwerfschool en -klas is een unieke samenleving. Een
plek waar geen scheiding bestaat. Niet in wonen, niet in werken en niet in onderwijs. Onze scholen
vormen één plek, voor alle achtergronden. Diversiteit is zichtbaar binnen Meerwerf; onder de
leerlingen, maar ook onder personeel. We vinden het belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren
dat iedereen anders doet, denkt en gelooft. Door kinderen met en van elkaar te laten leren, kennen en
vertrouwen zij elkaar. Samen bouwen zij aan het Den Helder van de toekomst. Deze toekomst begint
in onze klas.
Onze aanvullende waarden bij Meerwerf zijn:
• Professionaliteit
• Positiviteit
• Eigenaarschap
• Diversiteit
• Veiligheid
• Samenwerking
• Ondernemend en Innovatief
• Talentontwikkeling
Ons motto luidt: De Toekomst begint in onze Klas!
2.3 - De visie van Meerwerf
Onze missie is terug te vinden in onze visie op onderwijs. Daarbij zijn drie accenten te bespeuren:
1. De aanpak,
2. Het proces,
3. Het effect.
Deze worden vertaald binnen:
• Onze visie op identiteit, waarin wij staan voor toegankelijkheid voor alle leerlingen met aandacht voor
diversiteit qua creativiteit, begaafdheid, afkomst en identiteit.
• Onze visie op bestuur en management, waarbinnen transparantie, integriteit, goed werkgeverschap en
professionaliteit centraal staan.
• Onze visie op personeel en organisatie, waarin wij de medewerkers motiveren en talenten de ruimte
geven.
• Onze visie op het leren, waarin wij leren kinderen het zelf te doen en hen op een goede manier
voorbereiden op het voortgezet onderwijs en leven in de maatschappij.
Missie en visie worden geconcretiseerd in ons Strategisch Beleidsplan. Dit plan beschrijft het
strategisch beleid in de periode 2015-2019. Het geeft sturing aan de beleidsontwikkeling binnen onze
organisatie. In die zin levert het plan een bijdrage aan de cyclische en planmatige kwaliteitszorg
binnen Meerwerf. Het afgelopen jaar was het vierde en laatste jaar in deze cyclus. Lopende het
schooljaar is het een start gemaakt met ontwikkelen van nieuw strategisch beleid voor de komende
vier jaar. Een van de aandachtspunten daarbij is de aansluiting bij het strategisch beleid op
schoolniveau. Het doel is een betere aansluiting te krijgen van strategisch beleid naar schoolbeleid.
De beleidsopbouw voor de nieuwe planperiode ziet er als volgt uit:
1. Het Koersplan 2024: dit beschrijft in hoofdlijnen de ambitie van Meerwerf, vertaald in streefdoelen.
Dit is een document dat intern en extern wordt gebruikt.
2. Het Strategisch Beleidsplan SBP 2024: dit beschrijft de uitwerking van de streefdoelen voor
bestuur en scholen voor de aankomende vier jaar. Het SBP 2024 is wordt vooral intern gebruikt.
3. Het schoolplan: hierin staan de doelen van Meerwerf vertaald naar de schooldoelen.
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4. Het jaarplan: in het jaarplan staat welke acties gedurende een schooljaar worden verricht gericht
op het realiseren van de doelen uit het SBP 2024. Er is zowel een bestuurlijk jaarplan als een
schooljaarplan.
In ons huidige strategisch beleidsplan richten wij ons op een zestal beleidsterreinen, te weten:
• Organisatie;
• Personeel;
• Onderwijsinhoudelijk;
• Kwaliteit en zelfevaluatie;
• Materieel beleid;
• Pr en marketing.
In 2018 heeft kwaliteitsontwikkeling op al deze beleidsterreinen plaatsgevonden. Daarbij is een fors
aantal doelstellingen gehaald, die wij in 2018 wilden realiseren. Andere zijn nog in ontwikkeling.
Hieronder volgt - per beleidsterrein - het overzicht.
Organisatie
Ambitie
Meerwerf is één organisatie met tien unieke scholen. We vinden het belangrijk dat de organisatie als
geheel ergens voorstaat en dat dit herkenbaar zichtbaar is onze scholen. Daarnaast vinden we het
belangrijk dat de scholen beleidsvrijheid hebben om eigen keuzes te maken binnen onze centrale
ambitie. 2019 Was het jaar waarin het Koersplan en nieuwe strategische beleid gemaakt is.
In 2019 gestart met de herijking van onze organisatie op twee belangrijke punten:
1. Het bestuurskantoor: we hebben geconstateerd dat het bureau functioneert zoals het vijftien
jaar geleden is ingericht. Het is belangrijk dat de inrichting wordt aangepast aan de wensen
van vandaag. Dat betekent:
- een bureau dat effectief en efficiënt ondersteunt en faciliteert,
- een bureau dat zich richt op vertrouwen en ondersteuning in plaats van bewaren en
verantwoorden.
- een bureau dat gebruik maakt van de huidige digitale middelen en toewerkt naar een
‘papierloze organisatie’.
2. De organisatiestructuur: drie jaar geleden is de governance structuur van Meerwerf verandert.
De organisatie is hier echter niet op aangepast. Het is belangrijk dat dit wel gebeurt. Dit
betekent:
- de directies van de scholen en de beleidsfunctionarissen spelen een belangrijke regierol bij
het dichten van het gat dat is ontstaan bij het vertrek van de centrale directie.
- het directieberaad wordt zo georganiseerd dat de directeuren hun bijdrage kunnen leveren
aan de organisatie van Meerwerf en hun adviesfunctie aan de bestuurder.
In 2019 wordt het Koersplan 2024 afgerond en vertaald naar nieuw strategisch beleid voor de
aankomende vier jaar.
Resultaat in 2019
In 2019 is het nieuwe Koersplan 2024 en het daaruit voortvloeiende strategische beleidsplan SBP
2024 afgerond. In het Koersplan staat aan welke thema’s we de aankomende vier jaar willen werken.
In het SBP 2024 staat uitgewerkt hoe we onze ambitie uiteindelijk willen realiseren. We zijn trots op
ons Koersplan en SBP. Vooral omdat het ons is gelukt deze plannen in gezamenlijkheid te maken.
Hier in staat verwoord wat we vanuit alle lagen in onze organisatie willen werken.
Op de scholen is het SBP 2024 vertaald naar de eigen schoolsituatie. Hierdoor hebben we een mooie
doorgaande lijn in beleid kunnen realiseren van Meerwerf Koersplan, naar strategisch beleid naar
schoolbeleid. Onze gemeenschappelijke doelen zijn ondiscutabel. Wel hebben de scholen de vrijheid
om vanuit de deskundigheid van de teams onze doelen uit te werken voor hun specifieke groep
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kinderen. Het kan dus zijn dat op scholen andere keuzes worden gemaakt. Daarmee blijven we één
Meerwerf met tien unieke scholen!
De ontwikkeling van het bestuurskantoor heeft op de volgende wijze plaatsgevonden:
- In mei zijn we op het kantoor een begeleidingstraject aangegaan met Fenom. Doel hiervan
was de verschillende beleidsfuncties te herijken op hun taakstelling en verantwoordelijkheden.
De beleidsmedewerkers en het team van het Bestuurskantoor hebben het ontwikkeltraject
positief afgesloten. Ook de directeuren zijn hierbij betrokken. Duidelijk is geworden hoe de
functies ingevuld dienen te worden en welke ontwikkeling de individuele medewerkers moeten
doormaken om hier aan te voldoen. In 2020 zal een verdiepingsslag worden gemaakt.
- Voor een goed en sterk opererend directieberaad is een open en professionele cultuur nodig.
Het directieberaad heeft zich ontwikkeld tot een orgaan waarin directeur en bestuur in
openheid het gesprek hebben. Een plek waarin door de deelnemers voldoende veiligheid en
ruimte wordt ervaren voor de inbreng van de individuele deelnemer. Een plek ook waar een
gedeelde verantwoordelijkheid en professionele cultuur geldt. Ten aanzien van de
‘professionele cultuur’ dienen vervolgstappen gezet te worden in 2019.
Wat betreft het eigenaarschap van het directieberaad is geconstateerd dat dit meer bij de
directeuren kan liggen. Traditioneel wordt de agenda en de onderwerpenplanning gemaakt
door het bestuur. Geconstateerd is dat het wenselijker is dat hier meer regie bij de directeuren
komt. Op basis hiervan is een voorstel gemaakt van een herinrichting van het directieberaad,
waarin meer ruimte is voor deskundigheid en kwaliteit van de directeuren. In schooljaar 2019 2020 zal in deze nieuwe manier gewerkt gaan worden.
Tevens is een start gemaakt met het opstellen van het managementstatuut dat past in het nieuwe
bestuursmodel. Het oude statuut is nog van toepassing op de situatie met een centrale directie. In
2020 zal het statuut geactualiseerd zijn.
Binnen de Raad van Toezicht is een start gemaakt met het opstellen van de reglementen die de
nieuwe bestuursinrichting ondersteunen. Aansluitend op de transitie binnen het directieberaad is ook
de GMR explicieter betrokken bij de ontwikkeling die onze organisatie doormaakt. Dit middels een
toelichting op de gevolgen van de organisatieverandering op de inrichting van de organisatie en de
bijbehorende taakstelling en verantwoordelijkheden.
Een goede organisatie is ook gebaat bij een goede medezeggenschap. Het bestuur en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) heeft veel tijd geïnvesteerd om een goede
modus te vinden, waarin de GMR voldoende en op tijd betrokken is bij keuzes binnen de organisatie.
Dit wanneer het gaat om beleidskeuzes, maar ook bij projecten met een grote impact op de
organisatie.
Personeel
Ambitie
Kwalitatief goed personeel is een voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Professionalisering is
daarbij een kernbegrip. Via de gesprekkencyclus sturen de directeuren op de professionalisering van
leraren. De schotten, die tot nu toe aangebracht waren tussen de diverse geldstromen t.b.v.
professionalisering, zijn weggehaald. In 2019 is geconstateerd dat een groot deel van de
beleidsstukken op het gebeid van personeelsbeleid erg gedateerd zijn en dat actualisatie wenselijk is.
Resultaat in 2019
De afspraken over de functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn opgenomen in ons
kwaliteitszorgsysteem (WMK). Alle leraren houden hun bekwaamheidsdossiers en portfolio’s bij.
In 2019 zijn we overgegaan naar een nieuwe Arbodienst. De belangrijkste reden hiertoe was dat de
dienst waarvan gebruik werd gemaakt niet de kwaliteit leverde die Meerwerf nodig heeft om een
goede werkgever te zijn en het verzuim laag te houden. De dienst wisselde vaak van bedrijfsarts en
de begeleiding werd door onze medewerkers als niet prettig ervaren. Ook de ondersteuning naar de
directeuren was onvoldoende. Dit alles heeft ons doen besluiten om in de zomer van 2019 over te
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stappen naar Mediwerk.
Mediwerk sluit meer aan bij de visie die Meerwerf heeft op verzuim en preventie van verzuim. De
overgang heeft de instemming van de GMR ontvangen en het bestuur heeft de medewerkers zoveel
mogelijk meegenomen in de verandering en informatie voorziening. De directeuren hebben in sessies
van Mediwerk toelichting gekregen op de werkwijze en de online tool.
In de zomer van 2019 zijn op verschillende scholen nieuwe directies begonnen. Kitty van Loenen,
directeur van de Kluft-Tuselant ging met pensioen. Zij werd opgevolgd door Annemieke Hoogschagen
als directeur, die op haar beurt werd opgevolgd door Edith Gerssen als locatieleider.
Wietske Wijnants maakte de overstap als directeur van de Vloedlijn naar de combinatieschool
Tuindorp-Thijsse-Kakelbont. Zij werd op de Vloedlijn opgevolgd door Simone Koster en op Tuindorp
ondersteund door de nieuwe locatieleider Najima Aazani.
Onderwijsinhoudelijk
Ambitie
Het bieden van kwalitatief goed onderwijs is de kerntaak van onze organisatie. Al onze scholen
voldoen aan de basiseisen van de onderwijsinspectie. De kwaliteit van ons onderwijs vormt een
essentieel en cyclisch onderdeel van ons kwaliteitsbeleid. De directeuren worden daarbij extern
ondersteund. Er is een grote mate van tevredenheid bij de directeuren over het werken met dit
systeem. Iedere school geeft het onderwijs vorm vanuit haar eigen profilering en conceptuele keuzes
en door alle scholen zal dit op een eigentijdse wijze gebeuren.
Resultaat in 2019
De kwaliteit van ons onderwijs is in de ogen van de onderwijsinspectie in orde. In 2017 heeft Meerwerf
meegedaan aan een pilot van de inspectie om ervaring op te doen met deze veranderde vorm van
toezichthouden. Onderzocht is of het schoolbestuur goed zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs
op de scholen en hoe het zorgt voor schoolverbetering. Ook is er onderzocht of het bestuur voldoende
geld heeft om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen verzorgen.
Het rapport dat wij op basis van het inspectieonderzoek hebben ontvangen, stemt tot tevredenheid.
De inspectie concludeert dat onze kwaliteitszorg en de kwaliteit van ons onderwijs van voldoende
niveau is. Op enkele onderdelen scoren wij zelfs een goed. Financieel gezien is Meerwerf gezond.
Toch ontdekten we voor de zomervakantie dat de kwaliteit op onze Tuindorpschool onvoldoende was.
Een aantal zaken bleken niet in orde en onder de ouders was onrust of de kinderen wel voldoende
leerden. Met de inzet van een nieuwe directie en een stevig plan van aanpak is de verwachting dat de
school er snel weer op voldoende niveau komt. Daarbij worden de kansen benut om de huidige school
te vernieuwen tot een school die zich volledig kan richten op de wijk, met een aantrekkelijk
onderwijskundig concept en sterke partners in het schitterende gebouw.
Eind 2019 bezocht de inspectie onze scholen Tuindorp en Thijsse. Zij bevestigde ons eigen beeld. Op
de Thijsseschool hebben de interventies geleid tot een sterke en kwalitatief goede school. De
inspectie roemde de wijze waarop gewerkt wordt aan de veiligheid van onze leerlingen. De totale
kwaliteit was weer in orde dankzij de inzet van alle betrokkenen de afgelopen anderhalf jaar op deze
school. Op Tuindorp erkende de inspectie wat ook intern al was geconstateerd. De kwaliteit was
onvoldoende en de school werd beoordeeld als een zeer zwakke school. Toch is er waardering voor
de aanpak. De verwachting is dan ook dat we, net als op de Thijsseschool, ook hier weer snel de
kwaliteit op orde hebben.
In 2019 werden bij Meerwerf twee thema onderzoeken gedaan. Op de Duynvaerder is door de
inspectie onderzocht hoe de kwaliteit van de VVE ondersteuning was. Op de Kluft is onderzocht hoe
de zorg wordt uitgevoerd. Beide onderzoeken zijn met goed resultaat afgesloten en hebben
waardering opgeleverd over de wijze waarop de scholen werken.
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In september 2019 heeft de kwartiermaker Onderwijs en Kwaliteit zijn werkzaamheden overgedragen
aan de nieuwe beleidsmedewerkers Onderwijs & Kwaliteit, Mara Groot. Onder haar leiding wordt het
kwaliteitsbeleid van Meerwerf verder vormgegeven.
Iedere school beschikt over een (trend)analyse van de M en de E toetsen en rapporteert daarover aan
de bestuurder en de kwaliteitsmedewerker. Ditzelfde geldt ook voor de eindopbrengsten van groep 8.
De ontwikkeling van ons Kwaliteitszorgsysteem verloopt volgens planning. Ook in 2019 hebben we
hierin verschillende scholingsmomenten gehad met directeuren en intern begeleiders. Centraal stond
daarin ons kwaliteitssysteem WMK.
Passendonderwijs
Meerwerf hecht er grote waarde aan dat ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die bij
hem past. Daarom dragen we zorg voor een goede zorgstructuur op onze scholen en een
bovenschools kwaliteitsbeleid. Om dit te realiseren zijn ook in 2019 de gelden die wij van het
Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland (SWV) hebben ontvangen ingezet vanuit onze visie
op passend onderwijs.
De visie op Passend Onderwijs ligt vast; alle scholen beschikken over een ondersteuningsprofiel en
voeren dit uit. De banden met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs zijn goed en zijn
ondersteunend aan de uitvoer van de zorg. Per leerling ontvingen we E 160,- van ons SWV. Deze
gelden worden volgens afspraak met het SWV gebruikt voor de inzet van internbegeleiders op onze
scholen die regie voeren op de zorg en voor de inzet van onderwijsassistenten die ondersteunen bij
de uitvoer van onder andere zorg arrangementen aan leerlingen. De volledige inzet is terug te lezen in
het Meerjarenbestuursformatieplan en in het ondersteuningsprofiel van de scholen.
Meerwerf participeert bestuurlijk in het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband. Alle
scholen maken deel uit van de scholengroepen binnen dit verband. Alle scholen voldoen aan de
eisen, die gesteld worden aan de sociaal emotionele ontwikkeling.
Eind 2019 is de governance structuur van ons samenwerkingsverband veranderd. De huidige
coördinator is na een sollicitatieprocedure aangesteld als directeur-bestuurder. De leden van het
algemeen en dagelijks bestuur zijn toegetreden tot de Raad van Toezicht van het
Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland. De bestuurder van Meerwerf werd lid van de
remuneratiecommissie van deze RvT.
Achterstandenbeleid
Bij Meerwerf willen we dat alle leerlingen die vallen onder de noemer ‘achterstandsleerling’ kunnen
profiteren van de extra middelen die we hiervoor ontvangen. De gelden die voor de bestrijding van
achterstanden bij ons binnen komen worden dan ook verdeeld volgens de spreideng van deze
leerlingen. Afhankelijk van de hoeveelheid achterstandsleerlingen op school ontvangt een school extra
formatie waarmee de groepen verkleind kunnen worden. We gaan ervan uit dat in kleine groepen
leerkrachten meer aandacht en betere zorg kunnen verlenen. De hoeveelheid geld die de scholen
hiervoor ontvangen staat beschreven in het Meerjarenbestuursformatieplan. Hierbij wordt ook de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad betrokken.
Vanaf 2020 zal de bekostiging van achterstandsgelden veranderen. Voor Meerwerf pakt dit ongunstig
uit. Over een periode van vier jaar zullen wij ca. E 240.000 minder inkomsten ontvangen. De afbouw
vindt plaats in stappen van E 60.000. We zullen voor de aankomende jaren een andere
verdelingssystematiek opstellen die ook weer recht doet aan de doelgroepleerlingen.

Kwaliteit en zelfevaluatie:
Ambitie
Het is belangrijk dat het bestuur zicht heeft op de kwaliteit in van het onderwijs. We vinden het echter
minstens zo belangrijk dat dit een gemeenschappelijk beeld is en dat de directeuren zich eigenaar
voelen van de kwaliteitsbewaking. Meerwerf werkt met een cyclische kwaliteitsontwikkeling aan de
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hand van het kwaliteitszorgsysteem (WMK). Hierin volgen de directeuren met hun teams de kwaliteit
van het onderwijs en houdt de bestuurder zicht op deze kwaliteit. Het systeem werkt tot grote
tevredenheid van alle betrokkenen.
De resultaten van de methode onafhankelijke toetsen worden geanalyseerd met behulp van de
overzichten vanuit ParnasSys, onderdeel van WMK. Tevens worden de kwaliteitskaarten en
vragenlijsten op geplande onderdelen uitgevoerd.
Resultaat in 2019
De inzet van WMK-kaarten gebeurt volgens de kwaliteitscyclus (Plan, Do, Check, Act). In 2019 zijn er
-in het kader van ondersteuning en scholing- drie bijeenkomsten geweest met de directeuren en onze
vaste externe begeleider.
In deze bijeenkomsten is in het bijzonder stil gestaan hoe de doelstellingen uit het strategische beleid
vertaald kunnen worden naar het eigen schoolplan van de scholen. Daarnaast is aandacht besteed
aan de zelfevaluatie van de scholen op basis van de kernindicatoren van inspectie, het verwoorden
van de eigen kwaliteit en het volgen van de leeropbrengsten.
In ons kwaliteitsbeleid vinden jaarlijks schoolgesprekken plaats tussen bestuur en schooldirecteur. In
deze gesprekken wordt besproken hoe de directeur op zijn school werkt aan de doelen en
ontwikkeling van zijn school. Leidend daarbij zijn de managementcontracten, de opbrengsten, de
strategische doelen en de persoonlijke ontwikkeling van de directeur. In januari 2019 is de voortgang
besproken van de doelen uit de managementcontracten. Aan het einde van het schooljaar zijn de
resultaten besproken. Aan het begin van het nieuwe schooljaar, in het najaar van 2019, zijn de nieuwe
contracten opgesteld.
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Materieel beleid
Ambitie
In het strategisch beleidsplan worden de risico’s bij een krimpsituaties
beschreven. Toch kende Meerwerf ook in 2019 weer groei. Net als de
twee jaren ervoor kozen meer ouders voor een Meerwerfschool. We
vinden het belangrijk dat onze bekostiging en facilitering aan de
scholen past bij het werkelijke aantal leerlingen dat op een school zit.
Om die reden doet Meerwerf een ‘voorfinanciering’ aan de
groeischolen. De monitoring van de budgetten vindt plaats middels
een goede planning & control cyclus. Hierdoor is het mogelijk om tijdig
ontwikkelingen te signaleren en daarop te anticiperen.
Resultaat in 2019

Marktaaneel 1.10.2018
Meerwerf
Sarkon
Kopwerk
Anders

1560
1108
1201
289
4158

37,50%
26,60%
28,90%
6,90%
100%

In 2019 is Afas ingevoerd al betalingssysteem bij Meerwerf. De
controller heeft, ondersteund door twee directeuren, deze invoering
begeleid. We streven er naar dat de schooldirecteuren als integraal
Marktaaneel 1.10.2017
schoolleider optimaal regie kunnen voeren in hun school. Hier hoort
Meerwerf
1490
35,90%
ook bij dat zij zelfstandig, zonder tussenkomst van het bestuur
Sarkon
1183
28,50%
materiele keuzes en beslissingen kunnen nemen. Met de data uit Afas Kopwerk
1195
28,80%
gaan we naar een inzichtelijk systeem dat de directeuren ondersteund Anders
281
6,80%
4149
100%
bij het maken van planningen en keuzes en het bestuur goede inzage
geeft.
In het financieel jaarverslag wordt dieper op ingegaan op de uitputting. In 2019 zijn door een aantal
scholen de werkdrukgelden (WDG) gebruikt om extra investeringen te doen in laptops en ICT
middelen. De schooldirecteuren bespreken in die situaties met de controller de afschrijving, omdat dit
gevolgen heeft voor de inzet van hun WDG op de langere termijn.
De genoemde WDG heeft op een aantal scholen de invoer van het digitale leren een extra impuls
gegeven. Binnen Meerwerf hebben we de keuze gemaakt te werken met Chromebooks. Door de extra
middelen die beschikbaar zijn gekomen hebben nu veel van onze scholen voor alle leerlingen in de
bovenbouw een eigen laptop.
Ook in 2019 is het aantal leerlingen bij Meerwerf gegroeid. Om de scholen de T-bekostiging mogelijk
te maken heeft het bestuur een voorfinanciering gedaan aan de scholen.
PR en marketing
Ambitie
Wij willen aan de buitenwereld tonen wie wij zijn en waar wij voor staan. Over het algemeen zijn onze
scholen actief in het uiten van positieve resultaten. We vinden het belangrijk om niet te werken aan
‘platte PR’ maar juist onze naamsbekendheid te vergroten in combinatie met het betekenisvolle werk
dat op onze scholen plaatsvindt. Meerwerf profileert zich als één organisatie met tien unieke scholen.
Resultaat in 2019
In 2019 zijn een aantal grote initiatieven ontwikkeld waarmee Meerwerf zich in relatie met ons
onderwijs en het betekenisvolle werk op de scholen heeft laten zien, te weten:

-

- De Facebookpagina’s zijn geactualiseerd en worden actief gebruikt om met de ouders
omgeving te communiceren wat leeft op de scholen
Onze websites zijn volledig vernieuwd. Gekozen is voor Social Schools. Hiermee hebben we
weer uniforme websites voor de scholen. Er is een herkenbare structuur en vormgeving
gerealiseerd die weer fris en actueel oogt. De keuze voor Social Schools is mede gemaakt
omdat deze ons een communicatieplatform biedt, waarmee met de ouders gecommuniceerd
kan worden.
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1,6
-1,9
0,1
0,1

-

Bij de overgang is ons Intranet verloren gegaan. In 2020 zullen we dit binnen onze Google
omgeving opnieuw opbouwen.
In september is een kick-off van ons Koersplan gehouden. Dit is gehouden in de galerie
Windkracht 13 samen met onze partners in de stad.
Naar aanleiding van de stakingen in het onderwijs hebben de teams op onze scholen
aangegeven dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de beeldvorming rond ons vak. Zij
hebben daarom de handschoen opgepakt en zijn hun fantastische vak gaan promoten.
Meerwerf wil een belangrijke bijdrage leveren aan een sterke samenleving, zowel lokaal als
internationaal. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers in de ruimste zin van het
woord betekenisvol werk doen en dat onze leerlingen zich aan elkaar en aan anderen
verbonden voelen. Hiervoor hebben we het project Meerwerf Goes Global als pilot opgezet.
Het project is ruim omarmd en de reacties waren zeer positief. Het snelle succes heeft een
deel van ons personeel echter ook overdonderd, wat heeft gemaakt dat onze GMR het project
en met name de start ervan heel kritisch volgt.

Huisvestingsbeleid
Er is gekozen een stuk leegstand binnen onze scholen op te lossen middels de verhuizing van Villa
Kakelbont naar het gebouw van Tuindorp. Hierdoor is een kleine SOED (scholen onder een dak)
ontstaan met Villa Kakelbont en de Tuindorpschool. Lopende het jaar echter heeft het COA het AZC
aan de Nieuweweg heeft heropend. Hierdoor is het aantal leerlingen voor Villa Kakelbont enorm
toegenomen. De druk op het gebouw van Tuindorp is daardoor dermate groot geworden dat eind
2019 is besloten de school terug te verhuizen naar het oorspronkelijke gebouw aan de Nieuweweg.
Vanuit het meerjaren onderhoudsplan (MOP) zijn volgens planning onderhoudswerkzaamheden op
onze scholen uitgevoerd. Daar waar aanpassingen en verbouwingen zijn uitgevoerd zijn duurzame
keuzes gemaakt, bijvoorbeeld door het gebruik van Ledlampen en isolatie.
Financieel beleid
Op het gebied van de financiën is 2019 afgesloten met een klein positief resultaat van ca. € 40.000, In de allerlaatste dagen van 2019 is dit resultaat toegenomen tot het uiteindelijke resultaat van ca. €
190.000, -. Deze ophoging is veroorzaakt door een beschikking die door DUO in december van 2019
is gedaan om in begin 2020 de loonsverhogingen uit de nieuwe CAO-PO te financieren. De bijzondere
situatie is ontstaan dat Meerwerf, net als alle anderen stichtingen voor PO, in december geld heeft
ontvangen dat het in januari moet uitgeven. Op zichzelf beïnvloed deze bekostigingswijze onze
financiële positie niet, echter boekhoudkundig ziet het er niet fraai uit. Het resultaat van 2019 is
hierdoor onnodig hoog. Tegelijkertijd zal hierdoor het resultaat van 2020 onnodig negatief worden.
Voorafgaand aan het kalenderjaar stelt het bestuur de begroting voor het komende kalenderjaar op. In
de begroting is te lezen hoe de middelen tot stand komen en worden verdeeld. De begroting 2020 is
volgens de statuten van Meerwerf in december 2018 vastgesteld door de Raad van Toezicht.
Verreweg het grootste deel van de begroting is gereserveerd voor de personele inzet. Dit deel van de
begroting is uitgewerkt in het Meerjaren bestuursformatieplan (MJBFP). Met MJBFP is besproken met
de directeuren van onze scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarna
het instemming heeft verkregen van de (P)GMR.
In hoofdstuk 9 van dit jaarverslag wordt verder ingegaan op de besteding van onze financiële
middelen en de financiële positie van Meerwerf.
De volgende voornemens zullen in 2020 gerealiseerd worden:
Organisatie:
• Voortzetten transitie directieberaad, inclusief herinrichting overlegstructuur, bovenschools
taakbeleid en professionele cultuur.
• Verdieping versterking van het bestuursbureau, gericht op het versterken van de organisatie.
• Realisatie doelstellingen van het Strategisch Beleidsplan.
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•
•

Vervolg ontwikkeling versterkte samenwerking bestuur en GMR.
Opstellen en gebruiken van een beleidsmonitor, waarin de voortgang van onze
organisatiedoelen zichtbaar is.

Personeel:
• In 2020 zal onverminderd ingezet worden op de verdere professionalisering van het
personeel.
• Behoud van ons personeel en werving van nieuw personeel.
• Uitvoer doelstelling SBP 2024 ten aanzien van goed werkgeverschap.
• Het functiehuis wordt geactualiseerd.
• Herstart van het Meerwerf Intranet
Onderwijsinhoudelijk:
In 2020 zal ingezet worden op:
Het evalueren en onderhouden van de ondersteuningsprofielen;
• Het eigen schoolprofiel is geïmplementeerd en zichtbaar, merkbaar en voelbaar binnen de
school;
• Uitwerken van de doelen SBP 2024.
• Werken met de beleidsmonitor.
• Kwaliteit Tuindorpschool herstellen
PR en marketing:
• Meerwerf treedt naar buiten met het nieuwe beleidsplan in de campagne ‘De toekomst begint
in onze klas’.
• Er wordt een communicatieplatvorm gelanceerd om te laten zien hoe wij werken om onze
beleidsvoornemens zichtbaar en voelbaar te maken.
• Starten vriendenstichting
Huisvesting:
• In 2020 wordt het onderhoudsplan geactualiseerd en uitgevoerd.
• Uitvoer van het MJOP op gebied van onderhoudt en aanpassen van onze scholen.
• Bijzondere aandacht voor de Prinses Margrietschool en achterstallig onderhoud op deze
school.
Financieel beleid:
• Verdieping Afas als betalingssysteem en voor bewaking uitputting budgetten.
• Uitbreiden uitputtingsmonitor ERD en declaratie FV.
• Evaluatie ERD
• Aanpassen management rapportage (MARAP).
Algemene Verordening Gegevensverwerking:
Meerwerf werkt met een externe toezichthouder voor de AVG. Deze heeft elke kwartaal verslag
gedaan aan de bestuurder. Voor 2019 heeft deze toezichthouder een jaarverslag opgesteld.
Onderwerpen die onder andere zijn behandeld zijn:
• Werken aan een goede ‘awareness’ in onze organisatie
• De juiste rechten in systemen voor de juiste personen
• Opstellen register van verwerking
• Actualiseren en kenbaar maken van het privacy beleid
• Toezicht op datalekken en afhandeling daarvan.
• Monitoring en sturing op ‘AVG-proofheid’ van Meerwerf
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Hoofdstuk 3 - Onderwijsresultaten
Bij Meerwerf Basisscholen wordt breed onderkend dat het hebben van hoge verwachtingen van
leerlingen een van de voorwaarden is voor het leveren van goede leerprestaties. Opbrengstgericht en
handelingsgericht werken is een leidend principe binnen onze scholen. Zonder een beoogde
opbrengst geen goed onderwijsleerresultaat! In het formuleren en uitdragen van de beoogde
opbrengst door de leraar ligt een belangrijke start voor goede leerprestaties en goede
onderwijsopbrengsten. De beoogde opbrengst moet zowel ambitieus als haalbaar zijn. Naast deze
focus op resultaten, richten onze scholen zich ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
en wordt burgerschapsvorming uitgewerkt.
Het hebben van hoge ambities is niet alleen belangrijk in het onderwijsleerproces; het is van belang in
alle aspecten van onze organisatie en haar medewerkers: leraren, onderwijsassistenten, scholen,
directeuren en andere medewerkers. We leren steeds beter ten opzichte van elkaar hoge
verwachtingen te hebben en deze uit te spreken. Het is van groot belang dat het hebben en tonen van
hoge verwachtingen leidend is voor elke medewerker in het contact met anderen. Groei, ontwikkeling
en kwaliteit worden daardoor bevorderd.
Als gevolg van het onderwijsleerproces in de scholen:
a. Zijn leerlingen goed voorbereid op het vervolgonderwijs. Hun mogelijkheden zijn verbreed. Zij
kunnen in cognitief en sociaal opzicht succesvol starten in de nieuwe school. De landelijke
kerndoelen zijn hierbij richtinggevend.
b. Behalen leerlingen goede resultaten. Deze resultaten worden gemeten en/of in beeld gebracht
gerelateerd aan hun eigen ontwikkeling en ontwikkelingspotentie.
Deze resultaten betreffen de volgende aspecten:
• Enthousiasme om te leren
• Verwoorden van gevoelens, ideeën en meningen
• Verantwoordelijkheid nemen voor het welbevinden van de ander in relaties
• Verantwoordelijkheid tonen voor de fysieke omgeving
• Respectvolle omgang met andersdenkenden en groepen met een andere culturele
achtergrond
• Vaardig kunnen omgaan met maatschappelijke rollen, zoals klasgenoot, familielid, consument
en verenigingslid
• Kritisch luisteren en lezen (bijvoorbeeld bronnen kunnen vergelijken op tv, in boeken, internet)
• Leerlingen bezitten vaardigheden die hen in staat stellen goed te functioneren binnen het
verwachtingspatroon dat aan de leeftijdsgroep mag worden gesteld
Ieder jaar voert de bestuurder een ‘kwaliteitsgesprek’ met ieder schooldirecteur. Bovenstaande
aspecten spelen een belangrijke rol in deze gesprekken. Prestatieafspraken hierover worden
vastgelegd in een managementcontract.
3.1 - Eindopbrengsten 2019 - 2020
Onze uitgangspunten zijn:
De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op
grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.
• De taalresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het
niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.
• De rekenresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het
niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.
Het afgelopen jaar hebben drie scholen gebruik gemaakt van de IEP-toets en vijf van de CITOeindtoets
Hieronder volgt een overzicht van de resultaten op de eindtoets van de afgelopen 3 jaar.
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In 2019 waren haalde alle scholen de resultaten die van de leerlingen verwacht mogen worden. Alleen
op de ’t Tuselantschool waren de resultaten beneden de norm. Analyse van de school liet echter zien
dat de resultaten van de leerlingen passen bij de individuele leerlingen. De school was dan ook al
voorbereid op deze resultaten.
De resultaten op Tuindorp en Thijsse zijn bewonderenswaardig. Er is door de teams hard gewerkt om
de leerlingen optimaal te laten presteren gedurende het schooljaar. De plannen van aanpak op de
resultaten op deze scholen hebben hun vruchten afgeworpen.
De eindopbrengsten van Villa Kakelbont (nieuwkomers-school) worden door de inspectie op een
andere wijze beoordeeld dan middels de landelijke eindtoets.
Iedere school slaagt er in een analyse bij de behaalde resultaten op te stellen. De resultaten worden
per domein benoemd: taalverzorging, lezen en rekenen. Fluctuaties bij de resultaten worden per
domein geanalyseerd en benoemd. De resultaten van de eindtoets groep 8 worden samen met de
resultaten van de midden- en eindtoetsen in de overige groepen, aan het begin van het schooljaar in
de schoolteams besproken. In het kwaliteitsgesprek dat de bestuurder jaarlijks met de directeur voert,
komen deze resultaten aan de orde. Indien gewenst worden prestatieafspraken op dit gebied in het
Managementcontract opgenomen.
Te constateren valt, dat de kwaliteit van de schoolanalyses over het algemeen groeit. Toch is er
sprake van een zekere mate van diversiteit. De ene school slaagt er beter in dan de andere om
diepgang in de analyses aan te brengen en daaraan adequate ingrepen te koppelen. Deze
verbeterslag blijft een continu aandachtspunt binnen Meerwerf.
3.2 - Tussenopbrengsten
Naast de toetsen die bij de diverse methoden horen, monitoren alle scholen de opbrengsten van de
leerresultaten tweemaal per jaar aan de hand van methode-onafhankelijke toetsen: de zgn. M(idden)
en E (eind) toetsen. Daarnaast voert elke school aan het eind van groep 8 de wettelijk verplichte
eindtoets uit.
Op basis van de resultaten van de M- en E-toetsen stelt iedere school een trendanalyse op, waarin
geanalyseerd wordt in hoeverre het – door de school geformuleerde – ambitieniveau1 gehaald wordt.
Dit ambitieniveau is ambitieus, maar wel realistisch geformuleerd. De trendanalyse stelt de directeur
van de school in staat om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren en daarover in gesprek te gaan
met de leraren. Met behulp van een samenvatting van de trendanalyse legt de directeur
verantwoording af naar de bestuurder. De samenvatting en de trendanalyse vormen een onderdeel
van het kwaliteitsgesprek dat de bestuurder met elke directeur houdt. Indien gewenst worden in het
managementcontract prestatieafspraken gemaakt over eventuele verbeteracties en de gewenste
doelen daarbij.

1

Tot voor kort stelde de inspectie de normering vast, dit is echter door de inspectie losgelaten. Iedere school dient het eigen
ambitieniveau aan te geven.
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Onderdelen, die bij de M en E toetsen aan de orde komen:
• Rekenen en wiskunde
• Hoofdrekenen
• Technisch lezen
• Spelling
• Begrijpend lezen
• Woordenschat
• Sociale vorming (facultatief)
In januari zijn de M-toetsen afgenomen. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de analyses en dan met name de samenvattingen- laten zien, dat de directeuren steeds beter in staat zijn de
resultaten van het onderwijs van hun school te monitoren, te analyseren en op basis daar van
effectieve maatregelen te nemen. In het geheel genomen geven de resultaten van de M-toetsen een
positief beeld. Daar waar de resultaten achterblijven ten opzichte van de gestelde ambitieniveaus
weet men over het algemeen een oorzaak aan te wijzen en effectieve plannen van aanpak te
formuleren.
Hieronder een voorbeeld van een trendanalyse bij een van onze scholen, bij het onderdeel spelling in
groep 3 t/m. 8

3.3 - Uitstroom naar voortgezet onderwijs
Jaarlijks worden de uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs (VO) gemonitord. Deze
uitstroomgegevens zijn een indicator bij ons kwaliteitsbeleid: in hoeverre slagen wij er in om het
optimale uit onze leerlingen te halen en er voor te zorgen dat zij op de juiste plek in het VO terecht
komen.
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In de uitstroomgegevens van de verschillende scholen zien we onderling verschillen. Maar ook het
totaaloverzicht van Meerwerf laat over de afgelopen vier jaar schommelingen zien. De meest
relevante informatie wordt op de scholen verzameld. Daar vindt de analyse plaats of de resultaten van
de leerlingen passen bij hun te verwachte mogelijkheden.
De vorderingen van onze leerlingen worden gevolgd wanneer zij in het voortgezet onderwijs zitten. Op
basis van die gegeven aken de scholen een evaluatie van de kwaliteit van hun schooladviezen.
We hebben geconcludeerd dat de uitstroompercentages naar de verschillende vormen van VO aan de
verwachtingen voldoen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de belangrijkste kenmerken van de
schoolpopulatie; het leerlingvolgsysteem van de school en de intelligentiecijfers, zoals die jaarlijks via
de NIO-test in groep 7 worden vastgesteld. Bij de analyse wordt gebruik gemaakt van de gegevens
die door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) bekend zijn gemaakt over de
doorstroom en succeskansen van onze leerlingen.
3.4 – Onderwijsinspectie en Meerwerf
De manier waarop de onderwijsinspectie toezicht op het onderwijs houdt is veranderd. Officieel is
deze verandering ingegaan op 1 augustus 2017, maar daarvoor heeft een zeventigtal schoolbesturen
in Nederland deelgenomen aan een pilot van de inspectie om ervaring op te doen met deze
veranderde vorm van toezichthouden. Meerwerf was een van deze schoolbesturen. In de nieuwe
opzet richt de inspectie zich in eerste instantie op het schoolbestuur. Onderzocht is of het
schoolbestuur goed zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en hoe het zorgt voor
schoolverbetering. Ook is er onderzocht of het bestuur voldoende geld heeft om ook in de toekomst
goed onderwijs te kunnen verzorgen. Dit alles onder het motto ‘Wat gaat er goed’, ‘Wat kan beter’ en
‘Wat moet er beter’. Ter verificatie van de verantwoording van het schoolbestuur heeft de inspectie op
twee van onze scholen nader onderzoek gedaan.
In het voorjaar van 2020 zal het eerste regulier bestuursbezoek plaatsvinden. De verschillende
bezoeken van de inspectie aan onze scholen in 2019 staan beschreven in de paragraaf
‘onderwijsbeleid’ op pagina 12.
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3.5 – Managementcontracten
Onze jaarlijkse cyclus van kwaliteitsbezoek, kwaliteitsgesprek en managementcontract heeft ook in
2019 plaatsgevonden. De bestuurder legt op iedere school een schoolbezoek af en heeft aansluitend
het kwaliteitsgesprek. Naar aanleiding van het kwaliteitsgesprek is met elke directeur een
managementcontract opgesteld. De doelstellingen hieruit worden tussentijds besproken op de
voortgang en aan het einde van het jaar beoordeeld.
In het kwaliteitsgesprek dat de bestuurder heeft met de directeur komen de volgende onderdelen aan
de orde:
• Nagegaan wordt in hoeverre de prestatieafspraken uit het afgelopen managementcontract
gehaald zijn
• Een terugblik op het schoolbezoek
• Relevante ontwikkelingen, waaronder de opbrengsten van de M-toets (zie
‘Tussenopbrengsten’)
• De doelstellingen uit het schoolplan en het strategisch beleidsplan van Meerwerf
• De persoonlijke ontwikkeling van de directeur
• Eigen inbreng schooldirecteur
• Afspraken over de afronding, waar onder de nieuwe prestatieafspraken, door de directeur zelf
opgesteld in het managementcontract
Over het algemeen kan worden geconstateerd dat de prestatieafspraken, die in 2018 gemaakt zijn,
door de directeuren zijn behaald. In een enkel geval, waar dit niet gerealiseerd is, zijn op basis van
analyse nieuwe afspraken gemaakt.
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Hoofdstuk 4 - Resultaten teldatum 1 oktober 2019
De leerling telling van 1 oktober 2019 laat een positief resultaat zien ten aanzien van het aantal
leerlingen dat op dat moment stond ingeschreven op de Meerwerf basisscholen: in totaal een groei
van ca. 43 leerlingen. In de krimpregio Den Helder zien we dat als een heel mooi resultaat en als
beloning van het goede werk dat onze leerkrachten en directeuren dagelijks verrichten.

We zien dat de groei op de Vloedlijn hebben doorgezet. Ook dit jaar komt deze scholen hoger uit dan
het jaar daarvoor. Door de groei van de school passen alle leerlingen niet meer in het gebouw. Na een
periode alle beschikbare ruimtes optimaal benut te hebben is eind 2019 toegezegd dat de Vloedlijn
twee lokalen in het gebouw van de Hofstee kan gebruiken. Hierdoor zijn alle groepen weer van een
goed lokaal voorzien en kunnen voorlopig alle leerlingen die worden aangemeld ook weer worden
ingeschreven.
Ook de Dijk en de Kluft laten groei zien. ’t Tuselant groeit ook licht, maar minder snel dan de Kluft
waar door ruimte gebrek tijdelijk is gewerkt met een wachtlijst.
Op de Thijsseschool zien we herstel van het aantal leerlingen. De kwaliteit van de school is enorm
toegenomen en dat is terug te zien in de oudertevredenheid. Op de Tuindorpschool zien we nog geen
herstel. De afname op Villa Kakelbont is verklaarbaar uit de sluiting van het AZC aan de Nieuweweg.
De Thorbecke laat een lichte daling van het aantal leerlingen zien. De directie heeft waargenomen dat
door de incidenten in het verleden hebben door gewerkt in 2018 en 2019. Nu de school weer een
sterke periode doormaakt zien we echter dat ook de interesse in de school toeneemt. De school heeft
inmiddels weer een herkenbaar onderwijskundig beleid en de ouders zijn weer tevreden over de
school. De verwachting is dat door de versterking van het onderwijs en het pedagogische klimaat de
school weer gaat groeien. Ook verwachten we dat in deze wijk nieuwbouw gaat plaatsvinden gericht
op gezinnen.
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Hoofdstuk 5 - De Organisatie
5.1 – Bestuur en toezicht
Meerwerf is lid van de PO-Raad. De Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO Raad is
van toepassing op de wijze waarop Meerwerf Basisscholen wordt bestuurd.
De bestuurder vormt het bevoegd gezag van Meerwerf Basisscholen en stelt het beleid van de
organisatie vast. In voorkomende gevallen laat hij zich daarbij adviseren door het directeurenberaad.
In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is vastgelegd voor welke onderdelen van het beleid de
bestuurder advies, dan wel instemming van (delen van) de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) dient te vragen. In het afgelopen jaar is dit conform de regelgeving
gebeurd. Het bestuur, de RvT en de GMR werken aan een sterke governance driehoek. Gezien de
prille periode dat deze governance structuur nu operationeel is (drie jaar) was de samenwerking in
2019 nog niet op alle fronten optimaal. Er zijn echter goede stappen gezet. Ook in de RvT zijn de
benodigde structuren versterkt. De Heidag van 2019 heeft daar een belangrijke bijdrage aangeleverd.
Daar is de ‘Blauwdruk’ van Meerwerf vastgelegd, waarmee het toezichtskader is opgebouwd.
De bestaande organisatie is in 2019 op een aantal punten veranderd ten opzichte van eerdere jaren:
- Het stafbureau is uitgebreid met een medewerker onderwijs en kwaliteit. Deze heeft de
kwartiermaker midden 2019 opgevolgd.
- Het brinnummer 14LQ bestaat uit drie locaties en heeft sinds augustus 2019 op alle locatie een
zelfstandige locatieleiding en een meerschoolsdirecteur voor de drie vestigingen.
- De combinatie Kluft-Tuselant heeft sinds augustus 2019 een directeur en een locatieleider op ’t
Tuselant.
Het interne toezicht op de organisatie wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht (RvT). Daarnaast
heeft de RvT in 2019 het Jaarverslag 2018 en de Begroting 2020 goedgekeurd. Verder zijn de –
wettelijk verplichte – overleggen met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
gevoerd en is er eenmaal een overleg met het directeurenberaad gevoerd. In dit Jaarverslag is een
uitgebreid Jaarverslag over 2019 van de RvT opgenomen (hoofdstuk 1).
De rol van de Gemeente Den Helder is die van externe toezichthouder. Deze rol komt voort uit de
wettelijke plicht van de gemeente om toe te zien op voldoende aanbod van openbaar onderwijs
binnen de gemeentegrenzen. De gemeenteraad heeft als bevoegdheden: het benoemen van de leden
van de RvT, het goedkeuren van de statuten en het opheffen van openbare scholen. Via de begroting
en het jaarverslag wordt de gemeente jaarlijks over de ontwikkelingen binnen Meerwerf geïnformeerd.
Met het gemeentebestuur is vastgelegd dat dit tweemaal per jaar via het Periodiek Bestuurlijk Overleg
(PBO) plaatsvindt. Afgelopen jaar heeft dit plaatsgevonden.
Aan de orde zijn geweest:
De algemene gang van zaken binnen Meerwerf
• Financiën en bedrijfsvoering
• IKC-vorming
• Situatie Villa Kakelbont en nieuwkomers
• Kwaliteitsontwikkeling en inspectie
• Huisvestingszaken
• Ontwikkeling bestuurskantoor
• Vacatures voor de RvT
• Onderwijs binnen Den Helder en samenwerking
De bestuurder wordt ondersteund door beleidsmedewerkers met een totale omvang van ca. 3 fte: een
beleidsmedewerker personeelszaken, een beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit, een controller
en twee administratieve/ secretariële medewerkers. Ons bestuurskantoor is daarmee beneden
gemiddeld klein. Gezien de grote administratieve last, is de verwachting dat deze omvang voor de
toekomst niet toereikend zal zijn. Waar de scholen de afgelopen jaren middels de werkdrukgelden
meer middelen hebben ontvangen voor de ondersteuning en facilitering heeft het bestuurskantoor dit
niet gehad.
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De personele en financiële administratie wordt zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd. Gezien de
kleinschaligheid van ons bestuurskantoor en om onverantwoorde risico’s uit te sluiten, is met het
Servicehuis in Alkmaar een overeenkomst aangegaan, waarbij de salarisadministratie bij dit kantoor is
ondergebracht. De personele administratie wordt grotendeels door het bestuurskantoor uitgevoerd,
waarbij het Servicehuis als ‘achtervang’ dient bij onverhoopte calamiteiten, zoals langdurige ziekte bij
medewerkers op het bestuurskantoor. Het merendeel van het personeelsbeleid - waaronder HRM wordt uitgevoerd door de ‘eigen’ beleidsmedewerker personeel. Bij uiterst complexe zaken op dit
gebied, laten wij ons ondersteunen door een externe senior HRM adviseur. De financiële administratie
wordt grotendeels in eigen beheer uitgevoerd.
De ‘financial control’ wordt uitgevoerd door een externe controller. Deze controller ondersteunt
Meerwerf twee dagen per (werk)week op het bestuursbureau.
Op bouw- en onderhoudskundig terrein werden op contractbasis diensten ingehuurd bij het
bouwkundig adviesbureau Buro B+ te Uitgeest.
Op het gebied van arbozorg en ziekteverzuimbegeleiding (bedrijfsartszorg) was sprake van een
contract met Mediwerk. Met betrekking tot de ondersteuning van de bedrijfshulpverlening werd gebruik
gemaakt van VSK te Den Helder.
Voor de ondersteuning van de scholen en het bestuurskantoor op het gebied van ICT (infrastructuur
en in toenemende mate inhoudelijke ondersteuning) maken wij gebruik van de diensten van Educanet.
In de schoolgebouwen waren op detacheringsbasis algemeen medewerkers van Noorderkwartier NV
werkzaam. Zij voerden conciërgetaken uit waaronder schoonmaakwerkzaamheden en toezichttaken in
het kader van sociale veiligheid. Het bestuurskantoor werd schoon gehouden door medewerkers van
Witkamp.
Meerwerf Basisscholen is voor de collectieve belangenbehartiging aangesloten bij zowel de
besturenorganisatie VOS/ABB te Woerden als de brancheorganisatie PO-Raad te Den Haag. Tevens
zijn we lid van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO).
Politiek en maatschappelijke verantwoording
Stichting Meerwerf verzorgt het openbaar onderwijs in de gemeente Den Helder. Wij doen dit in
opdracht van diezelfde gemeente. Om die reden bestaat een bijzondere relatie tussen Meerwerf en de
gemeenteraad. De gemeente is als externe toezichthouder betrokken bij ons beleid en bij de
benoeming van de toezichthouders.
Tweemaal per jaar vindt er een gesprek plaats tussen de bestuurder en de wethouder onderwijs. In dit
gesprek verantwoordt Meerwerf zich naar het gemeentebestuur toe. Daarnaast verantwoordt het
bestuur van Meerwerf zich naar diezelfde raad middels het jaarverslag.
Wij zien het als een belangrijke opdracht onderwijs te verzorgen dat past bij de kinderen die opgroeien
in Den Helder. Om die reden staan wij in constante dialoog met onze omgeving. In 2019 hebben we
dat op bijzondere wijze gedaan in het proces naar een nieuw strategisch beleidsplan. Wij hebben
hiervoor expliciet onze partners uit de stad bevraagd, zodat voor ons goed duidelijk is:
-

Wat de context Den Helder specifiek maakt voor het opgroeien van onze leerlingen, bekeken
vanuit de ogen van de partners op hun deskundige gebied.
Wat dit betekent voor het onderwijs dat wij op onze scholen geven, en
Hoe wij samen kunnen optrekken bij het realiseren van de doelen die we op de verschillende
domeinen samen hebben.

Vanuit diverse organisaties voor opvoeding, zorg, hulpverlening, kinderopvang, politie, marine, haven,
woningbouw, cultuur, sport, wijkverenigingen, etc. is bijgedragen aan een uitgebreide
omgevingsanalyse.
Meerwerf probeert tevens aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen die binnen de regio
gelden. Zo zien wij in onze stad een bijzondere plek voor de technieksector en de begeleiding van
nieuwkomers. Met onze partners uit onderwijs en bedrijfsleven maken we afspraken over
techniekonderwijs, gericht op een goede afstemming van onderwijs doelen en arbeidsmarktbehoefte.
Met onze internationale school Villa Kakelbont verzorgen wij onderwijs aan leerlingen die nieuw in
Nederland zijn en leerlingen waarvan de ouders een asielaanvraag hebben gedaan.
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5.2 - De scholen
Meerwerf Basisscholen Den Helder bestond in het verslagjaar uit zeven brinnummers, verdeeld over
tien onderwijslocaties, die alle onder leiding stonden van een directeur of een adjunct-directeur/
locatieleider. De scholen hadden een grote mate van professionele ruimte met betrekking tot de
‘vertaling’ van het beleid op organisatieniveau naar het beleid op schoolniveau, zolang dit leidde tot
een goede kwaliteit van het onderwijs en goede onderwijsopbrengsten. De noodzaak om in
gezamenlijkheid de kwaliteit van het onderwijs te monitoren, te bewaken en verder te ontwikkelen,
tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen en als school midden in de
samenleving (buurt, wijk) te staan op basis van de openbare identiteit van de scholen vormden
toegevoegde waarden.
Onze schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk. Dit betekent dat zij niet alleen onderwijskundig
leider zijn, maar ook operationeel werkgever. We gaan uit van de professionele rol van alle
medewerkers. Zij krijgen de ruimte geboden om met betrekking tot het onderwijs hoge kwaliteit te
realiseren en met betrekking tot de verdere ontwikkeling van organisatie en scholen
verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij worden verantwoordelijkheden in principe zo laag mogelijk in
de organisatie neergelegd. Op basis van de gewenste professionele samenwerkingscultuur legden de
schooldirecteuren op eigen initiatief en desgevraagd verticaal en horizontaal verantwoording af. Als
gevolg hiervan beschikken de scholen onder meer over een eigen schoolprofiel waarmee recht werd
gedaan aan zowel de gezamenlijke waarden als aan de specifieke inzichten, cultuur en
onderwijsbehoeften van elk schoolteam en de leerlingen.
Bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 zijn een aantal directiewisselingen geweest. Een directeur
ging met (vroeg)pensioen. Het bestuur vindt het belangrijk dat op elk brinnummer een directeur
aanwezig is. Door krapte op de markt is dit in de tweede helft niet gelukt voor het brinnummer 14LQ.
Wel is hier met andere Meerwerf directeuren een goede directie invulling gemaakt.
Binnen Meerwerf zijn tien scholen op tien brinnummers:
1. De Dijk, Heiligharn 424, Den Helder (brinnummer 14DS)
Directeur: de heer J.M. Tromp
Adjunct directeur: mevrouw A. Campfens
2. De Duynvaerder, IJsselmeerstraat 90, Den Helder (brinnummer 15RP)
Directeur: mevrouw A. Selhorst.
3. Villa Kakelbont, Nieuweweg 3, Den Helder (brinnummer 15RP)
Locatieleider: mevrouw W. Pompert
Directeur: Mevrouw W. Wijnants
4. De Kluft, Javastraat 23, Den Helder (brinnummer 13XF)
Directeur: mevrouw K. van Loenen (t/m juli 2019).
Vanaf 1 augustus: mevrouw A. Hoogschagen.
Adjunct-directeur: mevrouw A. Hoogschagen (t/m juli 2019)
5. ‘t Tuselant, Duinroosstraat 2, Den Helder (brinnummer 13XF)
Locatieleider: vanaf 1 augustus 2019 mevrouw E. Gerssen.
6. De Prinses Margrietschool, Wethouder W. de Boerstraat 8, Julianadorp (brinnummer
13PV) en dependance De Stek, Middelzand 3502 Julianadorp
Directeur: de heer J. van Zandwijk
Plaatsvervangend directeur: mevrouw E. van der Plas
7. De Vloedlijn, Drooghe Bol 1005, Julianadorp (brinnummer 15UA)
Directeur: mevrouw W. Wijnants (t/m juli 2019).
Vanaf 1 augustus: mevrouw S. Koster
8. De Thorbeckeschool, Californiëstraat 48, Den Helder (brinnummer 14XL)
Directeur: mevrouw D. Avis.
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9. De Tuindorpschool, Brakkeveldweg 51, Den Helder (brinnummer 14LQ)
Directeur: mevrouw W. Pompert (t/m juli 2019).
Vanaf 1 augustus: mevrouw W. Wijnants
Locatieleider: mevrouw N. Aazani (vanaf augustus 2019)
10. De Dr. Jac. P. Thijsseschool, Stakman Bossestraat 39, Den Helder (brinnummer 14LQ)
Directeur: mevrouw W. Wijnants
Locatieleider: mevrouw W. Darphorn
Op het gebied van leerlingbegeleiding en onderwijsadvisering werd gebruik gemaakt van
verschillende externe organisaties waaronder de Onderwijsbegeleidingsdienst Noord West te
Alkmaar/Hoorn en De Activiteit te Alkmaar.
Via www.meerwerf.nl zijn de websites van de afzonderlijke scholen te benaderen.
5.3 - Personeel
Het bestuur monitort maandelijks het aantal personeelsleden (FTE) en rapporteert hierover in de
managementrapportage (Marap) aan de RvT. De hebben van voldoende en goed personeel was in
2019 een grotere opgave dan eerdere jaren. We zien in toenemende mate een personeelstekort
ontstaan. In de eerste plaats onder leerkrachten, maar ook onder schoolleiders en
beleidsmedewerkers zien we krapte. We zijn blij dat het ons in 2019 is gelukt alle vacatures met
goede mensen te vervullen. Bij ziekte en verzuim echter zien we een steeds grotere opgave om
vervangers te vinden. In 2019 is regelmatig een beroep gedaan op onderwijsassistenten. Een enkele
keer is ook een groep naar huis gegaan.
De leidinggevenden stimuleerden de persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers. Na- en
bijscholing en verdere professionalisering is voor onze personeelsleden in verband met de
employability van onze werknemers en de kwaliteit van het onderwijs van groot belang.
De directeuren voerden met de medewerkers op ontwikkeling gerichte gesprekken (cyclus
doelstellingengesprek – voortgangsgesprek – beoordelingsgesprek) en op functioneren gerichte
gesprekken (functioneringsgesprek – beoordelingsgesprek) conform het vastgestelde beleid.
In het kader van eigenaarschap en de nieuwe CAO PO worden de medewerkers
medeverantwoordelijk voor onder andere de inzet van gelden om de werkdruk te verlagen en hebben
zij straks invloed op de verdeling van de uren en de inzet hiervan met betrekking tot hun eigen functie.
Daarnaast zijn de vernieuwde functieomschrijvingen voor leraren mede tot stand gekomen door de
functiegroep zelf. Deze functieomschrijvingen hebben als resultaat dat ze voldoen aan de eisen en
competenties die nodig zijn in relatie tot het huidige onderwijs. Dit heeft er mede toe geleid dat de
salarissen hier tevens op zijn aangepast en hebben geleid tot de nieuwe leraren schalen L10 en L11.
Beleid ten aanzien van eigenwachtgelders
Maatschappelijk zien we een oplopend tekort aan personeel werkend in het onderwijs. In de eerste
plaats signaleren wij een lerarentekort. Daarnaast zien wij ook een krapte ontstaan voor
leidinggevenden. Ook bij Meerwerf zien we deze tendens terug. Dit maakt dat het aantal mensen dat
voor ontslag in aanmerking komt beperkt is.
Mocht het echter wel zo zijn dat medewerkers van Meerwerf uit dienst treden dan wordt gehandeld
volgens de regels die het Participatiefonds hiervoor aan ons voorschrijft. Vacatures die ontstaan
worden als eerste aan onze eigen wachtgelders aangeboden.
In 2019 zijn werknemers uitdienst getreden welke een uitkering hebben aangevraagd. In al deze
gevallen is in overleg met het Participatiefonds gehandeld. De verwachting is dat de uitkeringen van
deze personen niet ten laste van onze organisatie zullen vallen.
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Beleid ten aanzien van ontslaguitkeringen
Wanneer medewerkers voor ontslag in aanmerking komen vindt afstemming met het Participatiefonds
(PF) en het UWV plaatst. Vanuit het PF volgt de zogenaamde ‘instroomtoets’ waarmee de grond van
ontslag wordt getoetst. Wanneer de uitkomst van deze toets laat zien dat Meerwerf zich voldoende
heeft ingespannen en het ontslag onvermijdbaar was, dan komen de uitkeringskosten die voortvloeien
uit het ontslag ten laste van het PF.
In 2019 is in al onze casussen waarvoor de toets is uitgevoerd gebleken dat Meerwerf juist heeft
gehandeld.
5.4 - Werkdrukgelden
Op 9 februari 2018 sloten het kabinet, de vakbonden en de PO-Raad het werkdrukakkoord. Het
ministerie heeft voor elke leerling €155 ter beschikking gesteld (peildatum: 1 oktober 2017). De
aankomende jaren wordt dit bedrag verhoogd tot € 285 per leerling. Hiervoor wordt door het ministerie
eerst een tussenevaluatie uitgevoerd. Voor deze evaluatie wordt onder andere gekeken naar de
verantwoording. Het is dus erg belangrijk dat de scholen de inzet goed evalueren. De volledige
verantwoording wordt gedaan door het bestuur in dit jaarverslag.
Hoewel de scholen een grote rol spelen bij de besteding van de gelden staan de besturen niet
buitenspel. Zo is het bestuur verantwoordelijk er op toe te zien dat het geld wordt ingezet in
samenhang met andere prioriteiten en opdrachten. Dat kan bijvoorbeeld krimp of terugloop van
leerlingaantallen zijn of juist ontwikkelambities.
Bij Meerwerf is in 2019 op de volgende wijze met de werkdrukgelden omgegaan:
1. Het proces
Informatievoorziening
De scholen zijn via de schooldirecteuren geïnformeerd over werkdrukgelden door het bestuur en de
beleidsmedewerker P&O. Hierbij is gebruik gemaakt van de informatie die is gegeven vanuit het
ministerie, aangevuld met informatie van de onderwijsbonden en de PO-Raad. Er is gebruik gemaakt
van brochures en factsheets.
Vanuit financiën is aan de scholen aangegeven hoeveel geld er per school beschikbaar is.
Het schoolgesprek
De teams hebben op school onder leiding van de directie het gesprek gevoerd over de werkdruk.
Besproken is wat als werkdruk verhogend wordt ervaren welke mogelijkheden worden gezien deze te
verlagen. Het doel van het gesprek is niet alleen de werkdruk in kaart te brengen, maar ook om het
eigenaarschap van de werkdrukproblematiek bij de leerkrachten te krijgen.
Het bestedingsplan
Elke school heeft met de opbrengsten uit het werkdrukgesprek het bestedingsplan opgesteld. Dit is
gedaan in het aangeleverde format. In het bestedingsplan staat beschreven
- hoe de inzet van de middelen zal gebeuren
- wat de school wil bereiken
- hoe wordt geëvalueerd of het gewenste doel is bereikt.
Het bestedingsplan is ter instemming aangeboden aan de school MR-en en aan de
beleidsmedewerker P&O. Na akkoord van de bestuurder zijn de gelden ter beschikking gesteld.
Evaluatie
Aan het einde van het schooljaar heeft het bestuur in overleg met de GMR een enquête uitgezet over
het proces van besteding van de werkdrukmiddelen. Hierin is onder andere gevraagd hoe de
betrokkenheid is ervaren, welke verwachtingen er zijn en of het proces conform de afspraken is
verlopen.
2. De inzet
In schooljaar 2019-2020 zijn de werkdrukgelden op onze scholen als volgt ingezet:
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Verkleinen van de groepen.
Hoewel de groepsgrootte niet direct de meest bepalende factor is bij werkdruk wordt een grotere
groep wel gezien als een omstandigheid die meer werk met zich meebrengt. In het verleden werd bij
Meerwerf vanuit de algemene reserves en middelen voor de bedrijfsvoering extra geïnvesteerd in
kleinere groepen. Dit kan en wordt niet meer gedaan.
Op enkele scholen (met name de kleinere scholen) is in overleg met het bestuur het volledige bedrag
aan werkdrukgelden ingezet om meer groepen te maken dan zonder deze gelden mogelijk zou zijn.
Hierdoor is bijvoorbeeld voorkomen dat op de Tuindorpschool en de Thijsschool grote
combinatiegroepen zouden ontstaan. De inzet past binnen de richtlijnen van het ministerie.
Ondersteunend personeel
Op verschillende scholen is het geld ingezet om ondersteuners in te zetten. Dit is gedan door middels
onderwijsassistenten grote groepen te ondersteunen of leerkrachten te assisteren. Het budget is
gebruikt om conciërges en administratie in te zetten. Ook zijn op sommige scholen externe
vakdocenten voor gymnastiek ingekocht.
ICT middelen
Op enkele scholen is het budget voor werkdrukgeld gebruikt om ICT middelen aan te schaffen die het
werk van de leerkracht ondersteunen. Zo zijn laptops aangeschaft voor individueel werk en software,
zoals Snappet om kinderen adaptief onderwijs aan te bieden en de administratielast van de leerkracht
te verlagen.
3. Verantwoording
Aan het eind van schooljaar 2019-2020 maken de scholen een verantwoording. Deze bestaat uit de
evaluatie van de inzet van middelen en het effect dat dit heeft gehad op de ervaring van werkdruk. Het
bestuur gebruikt deze evaluaties bij de verantwoording in het jaarverslag.
In 2019 is door alle team gekozen de gelden voor werkdrukvermindering in te zetten in personeel. Er
is behoefte aan zoveel mogelijk handen in de klas. In onderstaande tabel zijn de uitgaven
aangegeven:

Prestatieboxgelden
De gelden van de Prestatiebox worden door het ministerie toegekend via het P&A budget. Meerwerf
kent deze echter toe aan de scholen. Ze zijn bestemd om door de scholen te worden ingezet voor het
realiseren van de doelen uit het Bestuursakkoord (2014) en het Strategisch Beleidsplan 2024. Dit kan
door het budget toe te voegen aan de formatie of te besteden in geld. In 2019 hebben alle scholen
ervoor gekozen hun deel in te zetten in de formatie. Door het maken van kleinere groepen of de inzet
van onderwijsassistenten en expertleerkrachten werken zij aan de gestelde doelen. Het totaalbudget
aan prestatieboxgelden was in 2019 iets minder dan E 300.000.

5.5 - Opleiden in de school, stagiaires, onderzoek
In het kader van “Werving en selectie” is het de bedoeling dat (een deel van) de studenten die jaarlijks
op onze scholen stages volgen, na afronding van de opleiding ook daadwerkelijk instroomt in onze
organisatie. Om het project organisatorisch en inhoudelijk goed te kunnen begeleiden en coördineren,
heeft Meerwerf twee ‘schoolopleiders’ aangesteld en mentoren laten scholen. Hiervoor is ambulante
tijd vrij gemaakt om de taken behorende bij het schoolopleiderschap uit te voeren.
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Net als voorgaande jaren zijn in het kader van het project ‘Opleiden in de School ‘(OPLIS) is de
praktische opleiding van PABO studenten van InHolland door deze hogeschool over gedragen aan
onze organisatie. InHolland verzorgt de opleiding voor deze leraren en verzorgt cursussen voor de
leraren die als mentor voor PABO-studenten optreden. De twee schoolopleiders van Meerwerf zijn in
het kader van dit project de begeleiders en coaches. Daarnaast heeft één van de directeuren de taak
van OPLIS-coördinator.
De studenten bevinden zich in verschillende stadia van hun opleiding (1e tot en met 4e jaarsstudenten). Naast studenten van InHolland, hebben wij tevens studenten van de IPABO, LOI en
PABO Leeuwarden (NHL Stenden)
Meerwerf werkt tevens met LIO-ers. Zowel betaalde als onbetaalde. Tevens hebben wij LIO stagiaires
een baan aangeboden als onderwijsassistent, zodat wij ook deze groep kunnen binden aan onze
organisatie en zodra ze hun papieren hebben een baan als leraar kunnen aanbieden.
Naast stagiaires van de leraren opleidingen zijn er tevens ROC-studenten in onze scholen actief. Het
betreft meestal studenten die een opleiding tot onderwijsassistent volgen.
In een enkel geval bieden we op verzoek de gelegenheid aan studenten/ leerlingen van andere
opleidingsinstituten om bij onze scholen stage te lopen.
5.6 - Personeelsbeleid
Gesprekkencyclus
In 2017 is ons beleid ten aanzien van de gesprekkencyclus herzien en opnieuw vastgesteld.
Aanleiding daartoe was, dat er inmiddels een hoeveelheid aan gesprekken ontstaan was, waarbij de
samenhang enigszins uit het oog was verloren. Het beleidsdocument beschrijft de visie van Meerwerf
met betrekking tot de gesprekkencyclus in combinatie met de geldende CAO PO regelgeving. In 2019
is dit beleid nog eens aangescherpt. Recente veranderingen in de CAO PO maken dat in 2020 het dit
onderdeel van het personeelsbeleid geëvalueerd en geactualiseerd dient te worden.
Resultaten mobiliteitsoperatie personeel 2019
Voor de zomervakantie is de jaarlijkse mobiliteitsoperatie afgerond; een omvangrijke en belangrijke
operatie waarmee veel personele en schoolse belangen zijn gemoeid.
Eind november 2019 is de mobiliteitsbrief verzonden naar alle medewerkers. Deze brief was – net als
voorgaande jaren - de start van de ‘mobiliteitsoperatie’; een operatie die er dit schooljaar in moet
resulteren dat ruim voor de zomervakantie het eventuele formatie-overschot op de ene school is
opgelost door overplaatsing van een of meer personeelsleden naar een school met formatieruimte.
In de loopbaanbrief staat onder andere:
1. Belangstelling opleidingstraject leidinggevende
Vanwege het feit dat er diverse leidinggevende hebben aangegeven binnen nu en een aantal jaren te
willen gaan stoppen om met (pré)pensioen te gaan, is het noodzakelijk dat er nieuwe potentieel wordt
klaargestoomd. Naar aanleiding van de mobiliteitsbrief hebben zeven kandidaten -in samenspraak
met hun direct leidinggevende- zich aangemeld voor de procedure. Deze kandidaten zijn via een LAC
(Loopbaan Advies Commissie) -die bestond uit twee directeuren en de beleidsmedewerker P&Obeoordeeld of zij in aanmerking komen om een opleidingstraject te gaan volgen. Dit jaar heeft zich
hieruit één nieuwe kandidaat aangemeld.
2. Pensioen
Geïnventariseerd wordt hoeveel medewerkers de AOW-leeftijd bereiken danwel van voornemens zijn
om vervroegd met (pre)pensioen te gaan. Door het ophogen van de AOW-leeftijd dien we een zeer
kleine uitstroom om deze reden.
3. Belangstelling L11 functie
De functie is niet meer van kracht. Meerwerf streeft er naar ca. 35% in een L11 functie te hebben. De
CAO schrijft voor dat de L11 functies ook daadwerkelijk als onderscheidende functies worden ingezet
(niet als promotie of opwaardering van L10 leerkrachten). Dit vraagt van onze scholen dat ze steeds
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beter beschrijven voor welke functie een vacature ontstaat die is gewaardeerd in L11.
4. (Deel)ontslag en uitbreiding
Leerkrachten worden bevraagd op hun wensen tot aanpassing van hun aanstelling.
5. Mobiliteit/ overplaatsing
Meerwerf stimuleert mobiliteit. Leerkrachten kunnen in de loopbaanbrief aangeven of zij in de
toekomst willen werken op andere school, bijvoorbeeld omdat zij hun specialisme willen inzetten of
willen overstappen naar een ander concept van onderwijs. Maar ook persoonlijke reden kunnen de
reden zijn dat medewerkers van school willen wisselen. In 2019 heeft een kleine groep medewerkers
hier van gebruik gemaakt.
Met betrekking tot de sollicitaties op onze vacatures werd er naar de mobiliteitswensen en de
verplichtingen gekeken (mensen met onder andere een tijdelijke aanstelling). Daarna werden de nog
openstaande vacatures tevens uitgezet naar de mensen die een (open) sollicitatiebrief hadden
geschreven. Vacatures zijn eerst intern uitgezet en daarna extern.
Invalpersoneel
Dit jaar was er net als voorgaande jaar nauwelijks tot geen invalpersoneel te vinden voor de
vervanging van korttijdelijk (ziekte)verzuim. De langdurig zieken werden in eerste instantie vervangen
door deeltijders en leraren van een detacheringsbureau. Echter voor de korttijdelijke vervangingen
dienden er andere oplossingen gezocht te worden. De oplossing werd vooral gezocht in korttijdelijke
uitbreidingen van parttime personeel en inzet van ambulant personeel, waaronder directeuren. Verder
werden groepen opgesplitst, onderwijsassistenten ingezet en in een enkel geval een groep naar huis
gestuurd.
Het tekort aan invalpersoneel is een steeds groter wordend landelijk probleem. Tot nu toe weet
Meerwerf -in uitzondering op andere besturen om ons heen- de reguliere vacatures in te vullen met
nieuw aangetrokken personeel. Het aantal onderwijsassistenten in de applicatie is wel stabiel en is er
ruim voldoende aanbod om de applicatie gevuld te houden.
Ziekteverzuim(beleid)
Het ziekteverzuimpercentage is in 2019 wat gestegen in vergelijking met 2018. In 2018 kwam dit
percentage uit op 6,2% en in 2019 op 6,9%. In de managementrapportage heeft is van uit bestuur
onderscheid gemaakt in de duur van verzuim. We monitoren het kort durend verzuim (max. 10 dagen),
het middellange verzuim en het langdurige verzuim. Met name het middellange verzuim heeft onze
aandacht, omdat daar de grootste risico’s zitten om langdurig verzuim te worden
De langdurige en nieuwe ziekteverzuimen worden net als vorig jaar intensief gemonitord. Naast de
gesprekken met de casemanager en de bedrijfsarts, vonden er ook nu weer gesprekken plaats met de
beleidsmedewerker personeel en zijn er externen (coaching, bedrijfsmaatschappelijk werker e.d.)
ingezet om het werkvermogen te vergroten of afscheid te nemen van Meerwerf om het verzuim terug
te dringen.
Meerwerf is (beperkt) eigenrisicodrager (ERD) bij het Vervangingsfonds. Wij hebben hierbij voor de
‘14 dagen variant’ gekozen, waarbij de kosten voor eerste 14 dagen van ziekteverzuim voor Meerwerf
zijn. Hierdoor is het nog meer van belang om op preventie en werkvermogen in te steken de komende
jaren. In 2020 zal deze situatie worden geëvalueerd.
Vervangingspool
Per 1 januari 2018 is Meerwerf Eigen Risico Drager (ERD) in de 14-dagen variant bij het
vervangingsfonds. Dat houdt in dat de eerste veertien dagen de vervanging van een personeelslid niet
gedeclareerd mag worden bij het Vervangingsfonds. Deze vervanging is op kosten van de school zelf.
De Vervangingspool op kosten van het Vervangingsfonds is tevens per 1 januari 2018 gestopt
conform het reglement. Sindsdien draait Meerwerf een eigen Vervangingspool. Dit is ook in 2019 het
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geval geweest. Deze aanstellingen hierin zijn kenbaar gemaakt bij het Vervangingsfonds, zodat
wanneer deze leraren op ziektevervanging gezet worden ook bekostigd wordt na 14 dagen. Met de
Vervangingspool verzekert Meerwerf zich van de permanente beschikbaarheid van invalpersoneel en
wordt binding - en instroom van (jong) nieuw personeel gerealiseerd. Dit met het oog op een gezonde
leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. Aan de Vervangingspool verbonden leraren hebben
dezelfde rechtspositie als de leraren die aan een school verbonden zijn.
CAO PO
In 2019 is gewerkt volgens de CAO PO 2019. Aan het einde van het kalender jaar is het concept voor
de CAO-PO 2020 gerealiseerd.
Voor de CAO-PO 2019 ging onze aandacht in het bijzonder naar:
• De verandering van rechtspositionele positie van de medewerkers binnen het
openbaaronderwijs.
• De Werkdrukgelden
• Het Werkverdelingsplan

Opleidingen
Het volgen van team gebonden nascholingsactiviteiten en school gebonden cursussen buiten
beschouwing latende, zijn een tweetal leraren gestart met de opleiding Basisbekwaam Schoolleider.
Verder zijn er diverse scholingen individueel gevolgd op het gebied van onder andere ICT,
bewegingsonderwijs, middenmanagement, Dalton onderwijs en master SEN nieuwkomers.
Coaching startende leraren
Het coachen van startende leraren levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van ons onderwijs.
Niet voor niets is dit opgenomen in de CAO PO. Naast het persoonlijke budget duurzame
inzetbaarheid genoemd in artikel 8A.4 hebben de startende leraren in L10 trede 1 t/m L10 trede 3
tevens de beschikking over 40 uur extra per jaar. Deze uren worden ingezet om de werkdruk te
verminderen. De inzet van deze uren gebeurt in samenspraak met de direct leidinggevende.
Aan het begin van elk schooljaar is er een introductiebijeenkomst voor de startende leraar bij
Meerwerf, waarbij de beleidsmedewerker personeel aanwezig is en de twee praktijkopleiders die ook
de studenten van de PABO begeleiden in het kader van ‘opleiden in de school’ (OPLIS).
Tijdens deze bijeenkomst wordt het personeelsbeleid (Meerwerf beleid i.c.m. CAO-PO), het
beoordelingstraject, het coachings/begeleidingstraject en de intervisie voor startende leraren
besproken. De twee praktijkopleiders zorgen voor de begeleiding, coaching en de
intervisiebijeenkomsten, dit in overleg met de beleidsmedewerker personeel en de directeur die belast
is met het OPLIS traject. In 2019 is de begeleiding en intervisie een verplichting voor de starters in L10
trede 1 t/ L10 trede 3 en zal dit een vrijblijvend karakter hebben voor starters bij Meerwerf die al basis
en/of vakbekwaam zijn. Het beleid met betrekking tot de begeleiding en coaching van de starters is in
2019 geëvalueerd en waar nodig aangepast worden.
Inzet wsw-medewerkers als algemeen medewerker
Op basis van detacheringsovereenkomsten is wsw-personeel (wet werk en zekerheid) van de
gemeente via Noorderkwartier NV in onze scholen werkzaam als algemeen medewerker.
Deze algemeen medewerkers maken schoon, maar combineren deze werkzaamheden met lichte
conciërge activiteiten. Ze spelen ook een belangrijke rol met betrekking tot de sociale veiligheid
binnen de scholen: ze zijn de ‘ogen en oren’ binnen de school op het moment dat al het
onderwijspersoneel in de klaslokalen of elders met leerlingen aan het werk is.
Medewerkers die op basis van de wsw werkzaam zijn hebben bijzondere talenten. Deze talenten
maken hen zeer geschikt om de hen toegewezen rollen binnen de scholen te vervullen.
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Omdat men onder schooltijd de werkzaamheden verricht, zijn de betreffende medewerkers ook beter
in staat om in te spelen op de steeds wisselende schoonmaakbehoefte binnen het schoolgebouw.
Schoonmaak- en beheerstechnisch is dit een groot voordeel. Een groot voordeel is ook dat het
schoonmaakwerk voor kinderen uit de anonimiteit wordt gehaald: het ordentelijk houden van het
schoolgebouw ‘krijgt een gezicht’. Dit leidt ertoe dat kinderen er gemakkelijker toe kunnen worden
gestimuleerd zich verantwoordelijk te voelen voor een goed gebruik van het schoolgebouw
(pedagogische doelstelling).
We zijn er trots op dat we door middel van dit project wsw-personeel van de gemeente Den Helder
een goede werkplek kunnen geven.
5.7 - Bedrijfshulpverlening
De bedrijfshulpverlening bestaat grotendeels uit twee elementen:
1. Leraren en directieleden moeten voldoende zijn toegerust om adequate hulp te verlenen in het
geval zich onverhoopt ongelukken voordoen. Iedere school dient daarvoor over voldoende
gecertificeerde bedrijfshulpverleners te beschikken. Deze bedrijfshulpverleners worden volgens
een vastgesteld schema geschoold en getraind.
2. Iedere school houdt jaarlijks ontruimingsoefeningen. Minimaal éénmaal per jaar vindt deze
oefening plaats onder regie van een gespecialiseerd bedrijf. De bedrijfshulpverleners worden
geschoold en getraind in het ontruimen van de school en het blussen van branden.
Voor beide onderdelen maken wij gebruik van de deskundigheid en de begeleiding van het bedrijf
VSK te Den Helder.
5.8 - Medezeggenschap
De aan de scholen verbonden medezeggenschapsraden functioneerden naar behoren. Alle scholen
zijn vertegenwoordigd. Er is goede verdeling tussen ouders en personeelsleden.
Meerwerf heeft een goede en betrokken Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In 2019
waren er voldoende leden. Wel zien we dat het lastig is om vacatures te vervullen.
Voorafgaand aan iedere bijeenkomst is agenda-overleg tussen het dagelijks bestuur van de GMR en
de bestuurder. Voor belangrijke grote beleidsstukken, zoals het Meerjaren bestuursformatieplan en de
begroting vindt bijzondere afstemming plaats met de commissies.
De GMR verzorgt haar eigen scholing, maar ook deskundigheidsbevordering naar de school MR-en
toe. Zij worden ondersteund door een onafhankelijke secretaris, gefaciliteerd vanuit het bestuur.
Daarnaast heeft de GMR en de school MR-en een vrij te besteden budget (gericht op
medezeggenschap). De ouderleden van de GMR ontvangen een vergoeding. De personeelsleden van
de GMR ontvangen sinds 2019 een compensatie voor hun werkzaamheden.
Tijdens deze overlegvergaderingen zijn de voorgeschreven beleidsstukken met de GMR besproken en
ter advisering, c.q. ter instemming voorgelegd. Alle formele advies- en instemmingsvragen zijn door de
GMR positief beantwoord.
5.9 - Rapportage klachten, integriteitscode en klokkenluidersregeling
In het verslagjaar 2019 zijn twee leerlingen voor een korte periode formeel geschorst wegens
onaanvaardbaar gedrag. Beide situaties zijn gemeld bij de onderwijsinspectie en de
leerplichtambtenaar. Voor beide leerlingen is ook, in samenwerking met partners, goede oplossingen
gevonden.
In dit verslagjaar ontving het bestuur één klacht van ouders van een leerlingen over het beleid en/of
de uitvoering daarvan op onze scholen. Deze klacht is door de directeur van de school in overleg met
de betreffende ouders afgehandeld. Er zijn geen klachten aangemeld via de klachtenprocedure.
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Ten aanzien van de klokkenluidersregeling zijn er geen signalen ontvangen. Ook zijn er geen signalen
ontvangen die er op zouden wijzen dat er binnen de organisatie niet integer is gehandeld.
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Hoofdstuk 6 - Communicatie/ Horizontale verantwoording
De scholen dragen zorg voor het ‘primaire proces’: de interactie tussen leraar en leerlingen die leidt tot
onderwijsleeractiviteiten, leeropbrengsten en persoonlijke vorming. De communicatie met de
belanghebbenden rond dit primaire proces is een eerste verantwoordelijkheid van de scholen. De
scholen onderhouden een relatie met de (ouders/verzorgers van de) leerlingen en met de omgeving
waarin de school is gevestigd. Via het netwerk van de ouders van leerlingen en via directe contacten
worden derden bij de school betrokken.
Een andere communicatielijn is die tussen de school en andere organisaties/instellingen. Dit is deels
wijk gebonden. Zo functioneerden de scholen in Nieuw Den Helder in een zogenaamd buurtnetwerk
dat zich richt op preventief beleid met betrekking tot risicoleerlingen.
In het kader van het beleid van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs maken alle scholen
deel uit van een zogenaamde Scholengroep; een overleg waarin het werken aan de doelstellingen uit
het Ondersteuningsplan Passend Onderwijs vorm krijgt.
Via hun directies onderhielden de scholen in de binnenstad en in Julianadorp in het kader van
wijkgericht werken contacten met het Wijkplatform, waarin verschillende in de wijk actieve organisaties
met elkaar overleggen. Scholen in de binnenstad participeerden in een Buurtbeheerteam.
De belangrijkste instrumenten die de scholen hanteerden om met de omgeving te communiceren zijn
de (jaarlijkse) schoolgids en de website van de school. Daarnaast zijn onze scholen actief op social
media. Alle scholen hebben verder hun specifieke schoolprofiel verwoord in ons Meerwerf Magazine.
De wettelijk verplichte schoolgids, wordt digitaal (via de website) aangeboden. Ouders en
belangstellenden die daar prijs op stellen kunnen desgevraagd de digitale versie op papier ontvangen.
Daarnaast traden scholen via presentaties van leerlingen en acties naar buiten in het Noordhollands
Dagblad en Helderse Courant en huis-aan-huis bladen. De scholen in Julianadorp plaatsten een
advertentie in de jaarlijkse dorpsgids en alle scholen presenteren zich gezamenlijk in een advertentie
in de jaarlijkse gemeentegids van Den Helder.
Communicatie met de omgeving is ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Communicatie met de
media ten aanzien van Meerwerf gaat altijd via de bestuurder.
Door middel van de formele communicatielijnen werden de – door de Raad van Toezicht
goedgekeurde - begroting en jaarverslag openbaar gemaakt. Deze communicatie richtte zich op het
gemeentebestuur van Den Helder, op de lokale pers en daarmee op de openbaarheid. Met het oog op
de communicatie wordt ook een website in stand gehouden. Deze website is benaderbaar via
www.meerwerf.nl .
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Hoofdstuk 7 – Samenwerken
Meerwerf Basisscholen is aangesloten bij de stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland
voor passend en primair onderwijs te Den Helder, bij de besturenorganisatie VOS/ABB te Woerden, bij
de PO-Raad te Den Haag en bij het samenwerkingsverband van openbare - en algemeen
toegankelijke schoolbesturen ‘Onderwijs Primair Noord-Holland’.
In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs werkten we samen met alle andere in de regio
Noord-Holland Noord actieve schoolbesturen. Meerwerf is onderdeel van het Samenwerkingsverband
Kop van Noord Holland. Aan het einde van 2019 is dit samenwerkingsverband van governance
structuur veranderd. Het AB en DB zijn opgeheven en vervangen voor een directeur-bestuurder met
een Raad van Toezicht. De bestuurder van Meerwerf is uitgetreden als AB lid en toegetreden tot de
RvT.
De samenwerking tussen PO/VO-schoolbesturen enerzijds en gemeenten en organisaties op het
gebied van jeugdbeleid anderzijds, vond plaats in ‘Groot Bestuurlijk Overleg’ waarin partijen in de
regio Noord-Holland Noord (gemeenten, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, organisaties voor
jeugdzorg) een rol spelen. Wij participeren in dit samenwerkingsverband en beogen daarmee de
uitdagingen die er liggen op het gebied van (de uitvoering van) jeugdbeleid meer integraal en
doelmatig aan te pakken.
Daarnaast participeerden medewerkers van de organisatie in diverse structurele en incidentele
overleggen met de gemeente Den Helder en op gewestelijk niveau in de Projectgroep Jeugdzorg
Adviesteams. Meerwerf Basisscholen is aangesloten bij de VIN (Verwijs Index Noord-Holland). Met dit
systeem wordt gezorgd voor een goed afgestemde aanpak door jeugdzorginstellingen bij zorgelijke
signalen omtrent de thuissituatie van kinderen.
Tenslotte werkten een aantal medewerkers nauw samen met Hogeschool InHolland.
Bestuurskantoor
Medio 2017 zijn er gesprekken op gang gekomen tussen de bestuurders van Sarkon, de Stichting
Samenwerkingsschool, Comenius, Meerwerf en aanvankelijk ook met de bestuurders van Scholen
aan Zee (VO) om te onderzoeken of gezamenlijke huisvesting van de bestuurskantoren gerealiseerd
kan worden. Na een tweetal gesprekken bleek dat gezamenlijke huisvesting voor Scholen aan Zee
momenteel op dit moment geen reële optie is. De andere schoolbesturen zien in de gezamenlijke
huisvesting kansen voor samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering, maar ook voor de
inhoudelijke samenwerking. Nadat een aantal mogelijke locaties zijn bezocht, is eind 2017 een
geschikte locatie aan de Drs. F. Bijlweg gevonden. Vlak voor de jaarwisseling hebben wij – samen met
de Stichting Samenwerkingsschool en de Comenius - dit pand betrokken. Omdat Sarkon nog vast zat
aan een huurovereenkomst voor hun locatie zijn die tot medio 2019 daar gevestigd gebleven. In het
voorjaar van 2019 is het kantoor aan de Drs. F. Bijlweg verbouwd en hebben alle betrokkenen er hun
intrek in genomen. Meerwerf, Samenwerkingsschool en het Samenwerkingsverband zitten op de
benedenverdieping. Comenius en Sarkon hebben hun intrek genomen op de eerste etage.
Samenwerking Kinderopvang bij Thorbecke (IKC-ontwikkeling)
In 2017 is een samenwerkingsconvenant met Stichting Kinderopvang Den Helder afgesloten om de
Thorbecke om te vormen tot een IKC. Halverwege 2018 is een nieuwe impuls gegeven door aan de
hand van een nieuwe directeur samen met het team de visie voor het nieuwe centrum op te stellen.
De school heeft de ruimte gekregen een nieuwe school van begin af aan op te bouwen. In 2019 heeft
dit een vervolg gekregen door het opstellen van een werkplan (projectplan). Uiteindelijk is de ambitie
een school te maken die er in Den Helder nog niet is.
Voor onze basisschool De Dijk is een soortgelijke samenwerking opgesteld in 2019. Met de
verbouwing en renovatie van de school is het gebouw dermate aangepast dat
Een IKC kan worden vormgegeven waar kinderen van 0 tot 12 jaar vanuit een pedagogische visie
worden begeleid.
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Educanet
Tot grote tevredenheid van alle partijen, maken wij al sinds de opkomst van computers in de scholen,
gebruik van de diensten van Educanet, bij het ondersteunen van de scholen en het bestuurskantoor
op het gebied van ICT. Tot op heden zijn de medewerkers van Educanet in dienst van Sarkon.
De keuze voor Educanet is niet toevallig. Meerwerf en Sarkon werken op het gebied van ICT nauw
samen. Onze ICT-ers hebben nauw contact en werken samen om zowel de scholen van Meerwerf als
die van Sarkon optimaal te begeleiden. Waar kan gebruiken Meerwerf en Sarkon dezelfde systemen.
Hierdoor weken we effectief en efficiënt en delen we kennis en vaardigheden. Zo werken we bewust
met één toezichthouder voor de AVG,
InHolland - convenant betaalde lio’ers
Al geruime tijd geleden hebben wij een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met InHolland (Pabo
Alkmaar) over het opleiden in de school. Deze overeenkomst wordt jaarlijks verlengd. In deze
overeenkomst benoemen wij InHolland als onze preferente aanbieder. In de beroepenveldcommissie
vindt afstemming plaats tussen InHolland en de aangesloten schoolbesturen. Een van onze
directeuren vertegenwoordigt Meerwerf in deze commissie. Als onderdeel van deze overeenkomst
heeft Meerwerf besloten de mogelijkheid te scheppen om betaalde Lio’ers te plaatsen. Of een student
hier voor in aanmerking komt, wordt door InHolland bepaald. Dit o.a. aan de hand van het aantal
behaalde studiepunten. Deze studenten mogen solliciteren op de vacatures die door de deelnemende
schoolbesturen beschikbaar worden gesteld. Naast het aantrekken van kwalitatief goede studenten,
willen wij met het ondertekenen van deze overeenkomst tevens een bijdrage leveren aan het
aantrekkelijk maken van het vak van leraar, in de hoop hier meer jonge mensen voor dit mooie vak te
interesseren. De verhouding tussen de betaalde Lio-student en Meerwerf is geregeld in een eigen
protocol. Dit protocol is door beide partijen ondertekend.
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Hoofdstuk 8 - Huisvesting
Op het gebied van het meerjarenonderhoud bij onze scholen, is een aantal projecten in 2019
gerealiseerd.
Voor de Kluft is een extra kleuterlokaal gerealiseerd. Dit was nodig om de groei van de school
voldoende te kunnen huisvesten. Op de Thorbecke zijn een aantal aanpassingen gemaakt ten dienste
van het onderwijs. Voor de nieuwe visie en werkwijze zijn doorgangen gemaakt en is het gebouw
aangepast.
Er heeft een grote verbouwing plaatsgevonden op De Dijk. In ons Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)
stond De Dijk gepland voor groot onderhoud in 2019. Voorafgaand aan dit onderhoud heeft de school,
samen met SKDH, een visie beschreven hoe men de aankomende jaren het onderwijs in school wil
geven en hoe men samen wil werken met de kinderopvang. Op basis van deze visie is tijdens het
onderhoud het schoolgebouw aangepast.
Voor het bestuurskantoor is in het voorjaar van 2019 de benedenetage verbouwd, zodat deze van
boven naar beneden kon verhuizen. Op de beneden etage is de inrichting zo gemaakt dat de
medewerkers in verbinding hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en gebruik kunnen maken van
goede faciliteiten.
Vanuit het meerjaren onderhoudsplan zijn op verschillende scholen onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd in 2019.
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Hoofdstuk 9 - Financieel Beleid Verslag
9.1 Financiële positie per balansdatum
De financiële positie van Stichting Meerwerf in 2019 kan worden afgeleid uit de balanscijfers, de staat
van baten en lasten en de kengetallen. Deze zijn in de volgende paragrafen opgenomen en
geanalyseerd.
Het jaarresultaat 2019 van € 332.799 positief is opgebouwd uit twee delen:
1. Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering van € 177.969, - positief;
2. Een vooruit ontvangen bedrag van het ministerie van OCW van € 154.830, -.
Ad 1: Na het negatieve jaarresultaat 2018 is 2019 positief afgesloten daar waar een licht negatief
resultaat was begroot. De analyse van het kalenderjaar 2019 is dat in de eerste zeven maanden
sprake was van een negatief resultaat wat in de laatste vijf maanden is omgebogen naar een positief
resultaat. Het ombuigen van de negatieve trend is met name tot stand gekomen door lagere personele
kosten. Daarnaast is het resultaat positief beïnvloed door een vrijval van de voorziening onderhoud
voor een bedrag van € 130.000, -. Het geplande onderhoud volgens het MJOP betreft een investering
in verbouwing en is ook als zodanig gerubriceerd.
Ad 2: In december 2019 heeft het ministerie een bedrag van € 154.830, - beschikt ten behoeve van de
bekostiging van een eenmalige uitgave in februari 2020. Het betreft hier een betaling met
terugwerkende kracht over 2019 omdat de nieuwe CAO pas in 2020 tot stand is gekomen.
Het financiële beleid is gericht op jaarresultaten ter grootte van nihil, los van eventuele incidentele
meevallers en/of tegenvallers. Dit streven is voor onze stichting iets lastiger te realiseren vanwege
onze school Villa Kakelbont waar nieuwkomers onderwijs volgen. De instroom van leerlingen voor
deze school is onvoorspelbaar; dit geldt ook voor de uitstroom. Het gevolg hiervan is dat de baten en
lasten voor deze school sterk kunnen fluctueren. Verder verkeert Stichting Meerwerf in de
omstandigheid dat er thans sprake is van een lichte groei van leerlingen op de scholen, dit geheel
tegen de krimpende trend in binnen de gemeente Den Helder. Deze groei is evenwel onvoorspelbaar
maar genereert extra baten welke conservatief worden begroot.
Het eigen vermogen is vanwege het positieve resultaat bijna € 2,6 miljoen. Een eigen vermogen van
deze omvang is groot genoeg om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.
Balans (na verwerking resultaat-bestemming)
Balans
31-12-2019

31-12-2018

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

1.531.072

1.136.696

760.690

881.943

1.503.276

1.370.909

Balanstotaal

3.795.038

3.389.548

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Balanstotaal

2.577.580

2.244.781

206.209

205.500

1.011.249

939.267
3.795.038
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3.389.548

Toelichting op de balans
De posten van de balans 2019 wijken belangrijk af van die van de balans 2018.
De balans van 2018 is aangepast omdat een vordering op OCW ten onrechte als inbaar was
opgenomen. Hierdoor zijn zowel de vordering als het eigen vermogen met € 142.166, - aangepast.
De vaste activa zijn fors toegenomen wat vooral wordt veroorzaakt door de verbouwing van de Dijk
van ruim € 300.000, -. De vlottende activa zijn vrijwel gelijk gebleven doordat de afname van de
schulden heeft geleid tot de toename van de liquide middelen.
De vorderingen zijn in 2019 per saldo € 121.000, - lager. Dit is met name veroorzaakt door een forse
afname van de vordering op de gemeente van welke weer werd afgevlakt door een toename van de
vordering op OCW.
De liquide middelen zijn ondanks de forse investeringen met € 132.000, - toegenomen.
Het positieve resultaat leidt tot een toename van het eigen vermogen.
De voorzieningen zijn nagenoeg gelijk gebleven.
De kortlopende schulden zijn iets toegenomen. Dit betreft met name de schuld aan het ABP ultimo
jaar en de overlopende passiva post ‘vakantiegeld’.
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Staat van baten en lasten 2019

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2019

2019

2018

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

10.990.063

10.100.000

9.694.854

117.951

94.000

102.379

65.659

51.000

81.391

11.173.673

10.245.000

9.878.624

Lasten
Personele lasten

8.954.828

8.550.000

8.419.816

Afschrijvingen

302.792

265.000

288.827

Huisvestingslasten

749.108

817.000

788.750

Overige lasten

832.512

642.000

689.414

10.839.240

10.274.000

10.186.807

334.433

-29.000

-308.182

-1.634

-2.000

-675

332.799

-31.000

-308.857

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat

De rijksbijdragen zijn fors hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de toename van het
aantal leerlingen waardoor de bekostiging is gestegen. Daarnaast zijn er de aanpassingen als gevolg
van gestegen werkgeverslasten, extra subsidie ten behoeve van de verlaging van de werkdruk en een
toename van de bijzondere bekostiging ten behoeve van Nieuwkomers.
In de begroting worden prijscorrecties als gevolg van hogere salariskosten niet meegenomen omdat
ook bij de personele lasten de (nauwelijks in te schatten) prijscorrecties niet zijn opgenomen.
De overige overheidsbijdragen betreffen gemeentelijke bijdragen, voornamelijk voor huurvergoeding.
De overige baten bestaan voornamelijk uit huuropbrengsten.
De personele lasten zijn hoger dan begroot. De oorzaken van deze stijging zijn:
• De gestegen werkgeverspremies waardoor de salariskosten zijn toegenomen. Deze
prijsstijging was onvermijdbaar en past volledig in de reguliere bedrijfsvoering;
• Er is extra personeel aangesteld voor verlaging van de werkdruk. Dit betrof grotendeels extra
inzet door ondersteuners;
• Gedurende de eerste maanden van het jaar zijn wij vanwege de krapte op de arbeidsmarkt
nog genoodzaakt geweest om onderwijs personeel via een uitzendbureau in te huren. Dit als
gevolg van aangegane verplichtingen en ziekte vanuit 2018;
• In 2017 is besloten om over te gaan tot een beperkt Eigen Risico Dragerschap (ERD) voor het
Vervangingsfonds per 2018 waarbij alleen de vervanging langer dan 14 dagen wordt vergoed.
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Buiten de vergoeding vallen echter de ‘lopende’ gevallen van langdurige ziekte. Meerwerf
heeft twee leerkrachten die tot deze categorie behoren en die zijn ingeschaald in LB-15/ L1115. De loonkosten bedragen tot aan de zomervakantie ongeveer € 85.000, -. Uitgaande van
een vergoeding van ongeveer 80% van de loonkosten door het VF bedragen de gederfde
baten ongeveer € 68.000, -.

Kengetallen
In de onderstaande kengetallen zijn de aangepaste balansgegevens van 2018 verwerkt.
1. Vermogensbeheer
2015

2016

2017

2018

2019

59,4%

66,0%

78,2%

72,3%

73,4%

1,69

2,11

3,25

2,40

2,24

Kapitalisatiefactor
(Totaal vermogen-gebouwen)/ baten)
Bovengrens 35%

45,8%

44,1%

40,1%

34,2%

30,8%

Weerstandsvermogen
(Eigen vermogen - mva/ rijksbijdragen)
Ondergrens 10%

10,3%

13,3%

17,8%

11,4%

9,5%

Rentabiliteit
(Resultaat/ totale baten)

-2,1%

3,3%

3,7%

-3,1%

3,0%

Solvabiliteit
(Eigen vermogen/ totale vermogen)
Ondergrens 30%
Liquiditeit (current ratio)
(Vlottende activa/ kort vreemd vermogen)
Ondergrens 0,5

Het vermogensbeheer geeft aan wat de kapitaalbehoefte van de instelling is met als kengetal de
kapitalisatiefactor en de kredietwaardigheid van een onderwijsinstelling met als kengetal de
solvabiliteit.
De solvabiliteit, het eigen vermogen plus voorzieningen gedeeld door het balanstotaal, is ultimo 2019
te kwalificeren als goed. Dit betekent dat het eigen vermogen toereikend is om de normale financiële
risico’s op te vangen. De solvabiliteit is als gevolg van het positieve resultaat gestegen ten opzichte
van 2018.
De kapitalisatiefactor is de verhouding van het balanstotaal minus boekwaarde gebouwen tot de totale
baten. Deze financiële buffer geeft aan in hoeverre Stichting Meerwerf in staat is om eventuele
toekomstige fluctuaties op te kunnen vangen. Dit kengetal is afgenomen omdat het balanstotaal
weliswaar is toegenomen, waarbij in aanmerking moet worden genomen dat de investeringen in
gebouwen zijn toegenomen, maar vooral omdat de baten zijn in nog veel ruimere mate toegenomen.
Hierdoor is dit kengetal lager geworden. Dit kengetal zit daarmee op een aanvaardbaar niveau onder
de bovengrens van 35%.
De liquiditeit (current ratio, verhouding vlottende activa en kortlopende schulden) is nauwelijks
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gewijzigd omdat de vlottende activa en de kortlopende schulden ongeveer in dezelfde verhouding zijn
toegenomen.
De quick ratio is vanwege het ontbreken van voorraden gelijk aan de current ratio.
De rentabiliteit is positief maar vanwege de vooruit ontvangen baten geflatteerd. Het streven is om de
rentabiliteit op nul te houden. Rijksbijdragen zijn immers bedoeld om te besteden en niet om op te
potten.
Voor een uitgebreide toelichting op het exploitatieresultaat wordt verwezen naar de volgende
paragraaf.
2. Budgetbeheer
2015

2016

2017

2018

2019

Transactiefunctie
(Kortlopende schulden/ baten)
Grenswaarde 8,8% (maximaal)

18,6%

15,0%

8,8%

9,5%

9,1%

Financieringsfunctie
(55% mva/ baten)
Grenswaarde 21,2% (maximaal)

8,0%

6,9%

6,4%

6,3%

7,5%

19,3%

22,3%

25,0%

18,4%

14,2%

Financiële buffer
(Kap. fact. -/- trans. func. -/- fin. func.)
Grenswaarde 5,0% (minimaal)

Het budgetbeheer geeft de capaciteit aan om tegenvallers op korte of middellange termijn op te
kunnen vangen. Het eerste onderdeel van het budgetbeheer is de transactiefunctie en dit betreft de
middelen die benodigd zijn voor een soepele bedrijfsvoering. Als dit kengetal hoog is zou dit kunnen
betekenen dat er problemen zouden kunnen bestaan met het betalen van schulden. De kortlopende
schulden bestaan uit de belastingschuld, de schuld aan het ABP welke maandelijks worden
afgedragen voor de voorafgaande maand, uit de crediteuren die direct na binnenkomst worden
geboekt en betaald en uit overlopende passiva waaronder gereserveerd vakantiegeld. In 2019 zit dit
kengetal iets boven de door OCW wenselijk geachte grenswaarde.
Een tweede onderdeel van het budgetbeheer is de financieringsfunctie, de middelen die moeten
worden aangehouden om de materiële vaste activa te zijner tijd te kunnen vervangen. De
financieringsfunctie ligt in 2019 onder de grenswaarde. Bij de berekening van dit kengetal is uitgegaan
van een vervangingspercentage van 55% in het primair onderwijs. Er hoeft derhalve slechts een
relatief laag bedrag te worden aangehouden voor vervanging.
De financiële buffer, feitelijk de buffer om het restrisico zoals teruggang in leerlingenaantallen,
gevolgen van arbeidsconflicten, instabiliteit in de bekostiging en onvolledige indexatie van de
bekostiging op te kunnen vangen, ligt ruim boven de grenswaarde. Meerwerf beschikt voor dit risico
dus over ruimschoots voldoende middelen.
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9.2 Analyse van het exploitatieresultaat.
De analyse van het exploitatieresultaat 2019 van Stichting Meerwerf wordt gehouden op de
geldstromen baten, lasten, financiële baten & lasten en baten & lasten voorgaande jaren. Daarbij
wordt de realisatie 2019 afgezet tegen de begroting 2019 zoals dat gedurende het jaar in de
maandrapportages is gedaan. Hieraan worden de vergelijkende cijfers uit de jaarrekening 2018
toegevoegd.
In de volgende paragraaf worden de voornaamste afwijkingen tussen deze prognose en het definitieve
resultaat kort benoemd

Rijksbijdragen

Jaarrekening
2019

Bijdrage OCW personeel
Bijdrage OCW materieel
Overige subsidies OCW
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen
SWV
Totaal Rijksbijdragen

Begroting
2019

Jaarrekening
2018

7.457.386
1.229.974
2.046.900

7.618.000
1.227.000
1.010.000

6.934.112
1.175.031
1.314.875

255.803

245.000

270.836

10.990.063

10.100.000

9.694.854

De rijksbijdragen personeel zijn iets lager dan begroot. Deze daling wordt veroorzaakt doordat de
subsidie voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) vanaf 1 augustus 2019 in de plaats is gekomen als
variant op de impulsgelden maar waarbij de hoogte van het beschikte bedrag met name wordt
veroorzaakt doordat het gewichtengeld dat voorheen in de reguliere personele vergoeding (en een
klein bedrag in het P&A) was begrepen nu onderdeel uitmaakt van het OAB. Deze OAB is
verantwoord onder de overige subsidies die daarmee fors hoger zijn geworden. Verder bestaan de
overige subsidies uit groeimiddelen en vergoeding voor Nieuwkomers.

Bijdragen/ subsidies overige overheden

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2019

2019

2018

Gemeentelijke bijdragen

117.951

94.000

102.379

De gemeentelijke bijdragen betreffen voornamelijk huurvergoeding.

Overige baten

Jaarrekening
2019

Begroting
2019

Jaarrekening
2018

Opbrengst verhuur
Overige

33.879
31.780

26.000
71.000

42.261
39.130

Totaal overige baten

65.659

97.000

81.391

De overige baten betreffen opbrengst verhuur en overige. Deze baten zijn te hoog begroot.
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Personeelslasten

Jaarrekening
2019

Begroting
2019

Jaarrekening
2018

Lonen, salarissen, sociale- en pensioenlasten
Overige personele lasten
Af: Ontvangen vergoedingen

8.438.305
654.296
-137.714

8.150.000
540.000
-140.000

7.860.118
733.475
-173.777

Totaal personeelslasten

8.954.828

8.550.000

8.419.816

De personeelslasten bestaan uit de lonen en salarissen en de overige personele lasten. Hiervoor
wordt een normering gehanteerd van 80-85% van de totale kosten. Bij Meerwerf komen deze kosten
uit op 82,6 % van het totaal waarmee aan deze normering wordt voldaan.
De lonen en salarissen van personeel zijn fors toegenomen ten opzichte van 2018 vanwege de
gestegen werkgeverslasten en de toename van het aantal personeelsleden vanwege
werkdrukvermindering en een kleine toename van het aantal leerlingen.
Het aantal fte is toegenomen van 116,65 in 2018 tot 121,38 in 2019 (exclusief vervangers)
De totale loonkostenstijging (inclusief vervangers) van € 578.000 bestaat uit een bedrag van ongeveer
€ 371.000 voor de toename van het aantal personeelsleden en voor een bedrag van € 207.000 uit de
stijging van loonkosten. De stijging van de loonkosten per fte is beperkt gebleven tot 2,18%. Dit kan
voor een klein deel worden verklaard uit een relatief grote instroom van ondersteunend personeel als
gevolg van de beschikking van werkdrukmiddelen.
De overige personele lasten zijn hoger dan begroot maar lager dan in 2018. Dit laatste komt met
name vanwege de hoge inhuur in 2018 voor de inhuur van leerkrachten.
Voor 2019 zijn de kosten van professionalisering hoger dan begroot. Verder is er vanwege de
wisseling van bedrijfsarts sprake van hogere kosten BGZ en is de post overig fors hoger. In overig
zitten naast afboekingen van openstaande bedragen (vorderingen) van de loonjournaalpost o.a. de
kosten van een adviesbureau, de kerstpakketten en de verplichte bijdrage voor het Georganiseerd
Overleg.

Afschrijvingen

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2019

2019

2018

Afschrijvingslasten gebouwen

2.000

1.764

Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur

22.871

13.000

17.750

Afschrijvingslasten meubilair

60.776

57.000

56.754

161.468

130.000

143.176

57.677

63.000

69.383

302.792

265.000

288.827

Afschrijvingslasten ICT
Afschrijvingslasten leermethoden

Totaal afschrijvingen

De afschrijvingskosten zijn gestegen ten opzichte van 2018 en hoger dan begroot. Deze stijging wordt
veroorzaakt door een toename van de afschrijvingslasten ICT en inventaris en apparatuur. De
komende jaren zal als gevolg van de toenemende digitalisering in het onderwijs de post afschrijving
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leermiddelen verder dalen en de afschrijvingen ICT stijgen omdat de investeringen in computers en
touchscreens in de komende jaren zullen toenemen en die van de traditionele leerboeken zullen
afnemen.
De stijging neemt in z’n geheel ook iets toe vanwege de toename van het aantal leerlingen.
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Huisvestingslasten

Jaarrekening
2019

Begroting
2019

Jaarrekening
2018

Huurlasten
Verzekeringen
Onderhoudslasten (klein onderhoud)
Energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie voorziening onderhoud
Overige huisvestingslasten

136.527

156.000

103.039
155.552
257.680
30.255
17.500
48.555

70.000
151.000
245.000
20.000
135.000
40.000

139.189
208
94.174
145.360
238.289
29.401
115.000
27.129

Totaal huisvestingslasten

749.108

817.000

788.750

De huisvestingslasten zijn lager dan de begroting en lager dan in 2018. De onderhoudskosten zijn
voor het klein onderhoud toegenomen. De dotatie is lager omdat de investering in de Dijk geen
onderhoud betreft maar wel als zodanig in het MJOP was opgenomen. De andere huisvestingsposten
wijken niet sterk af van de begroting.

Overige lasten

Jaarrekening
2019

Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Overige lasten

Begroting
2019

Jaarrekening
2018

207.615
409.853
215.043

165.000
325.000
152.000

195.491
335.603
158.320

832.512

642.000

689.414

De administratie- en beheerslasten zijn in 2019 toegenomen ten opzichte van 2018 en zijn hoger dan
begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door niet begrote kosten voor PR ad € 24.000, - voor de
inhuur van een externe kracht.
De kosten voor de post ‘Inventaris, apparatuur en leermiddelen’ zijn hoger dan begroot en hoger dan
in 2018. Naast prijsstijgingen en de lichte toename van het aantal leerlingen wordt de toename vooral
veroorzaakt doordat de kosten van ICT inclusief licenties zijn gestegen naar € 158.000, -, een stijging
van ongeveer € 25.000, -. De werkdruk verlagende middelen zijn ook voor een deel besteed aan niet
begrote materiele kosten voor ongeveer € 9.000, -.
De overige lasten zijn hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de hoge kosten van €
65.000, - voor testen en toetsen die niet meer door het SWV worden vergoed.
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Financiële baten en lasten

Jaarrekening
2019

Financiële baten
Financiële lasten

Begroting
2019

Jaarrekening
2018

130
1.764

0
2.000

168
842

-1.634

-2.000

-675

De rentebaten zijn nagenoeg nihil. De oorzaak is de minimale vergoeding op spaarrente.
De bankkosten zijn gestegen ten opzichte van 2018.
9.3 Treasuryverslag
Treasury heeft bij Stichting Meerwerf als primaire functie het verzorgen van de betaalfunctie.
Secundair is het beheersen van het financiële risico en tertiair het reduceren van financieringskosten.
De primaire doelstelling van Stichting Meerwerf is werkzaam zijn op het gebied van het primair
onderwijs, zoals vastgelegd in de statuten. Als gevolg hiervan is het financieren en eventueel
beleggen ondergeschikt aan de primaire doelstelling.
De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij Stichting Meerwerf is dat deze de financiële
continuïteit van de organisatie waarborgt.
Dit wordt in de volgende doelstellingen en voorwaarden gesplitst:
• Liquiditeit op korte en lange termijn
• Lage financieringskosten
• Liquideerbare en risicomijdende beleggingen
• Kosteneffectief betalingsverkeer
• Inzet rente-instrumenten
De niet direct benodigde middelen zijn overeenkomstig het beleid van Stichting Meerwerf risicoloos
belegd in dagelijks opvraagbare spaarrekeningen.
In 2019 is een nieuw treasurystatuut opgesteld.
9.4 Continuïteitsparagraaf
In deze continuïteitsparagraaf worden de verwachte exploitatieresultaten voor de jaren 2020 tot en
met 2022 en de ontwikkeling van de vermogenspositie weergegeven. Daarbij worden ook kengetallen
ten aanzien van leerlingaantallen en aantal medewerkers (in FTE) vermeld.
Personele bezetting in FTE
(Stand 31/12)
Stafbureau
Directie
Onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend
personeel
Totaal formatie
Leerlingaantallen 1 okt 2019

Verslagjaar
Verslagjaar
Verslagjaar
Verslagjaar
t+1
t+2
t+3
2019
2020*
2021*
2022*
3,6
3,6
3,6
3,6
9,0
8,5
8,5
8,5
101,1
101,0
103,0
103,0
19,5
133,2
1603

20,0
133,1
1647

21,0
136,1
1703

21,0
136,1
1706

* Prognose
In 2019 is het aantal leerlingen per teldatum 1 oktober toegenomen van 1560 in 2018 naar 1603. De
verwachting naar de toekomst is redelijk positief. De verwachte aantallen leerlingen zijn gebaseerd op
de inschattingen van de schooldirecteuren. Als het huidige aantal ook voor de komende jaren op
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hetzelfde niveau blijft betekent dit een stabiele situatie bij Meerwerf. Vanwege de krimp in de regio is
dit een groei van het marktaandeel. Groei zal plaatsvinden daar waar nog sprake is van nieuwbouw;
daar waar dit niet het geval zal dit aantal krimpen. De onzekere factor betreft de school Villa Kakelbont
omdat het aantal leerlingen op deze school niet valt te voorspellen maar afhankelijk is van de politieke
situatie met betrekking tot de instroom van asielzoekers.
De ontwikkeling van het aantal leerlingen is nauw gerelateerd aan de personele bezetting. De hoge
kwaliteitsnorm waaraan wij onze scholen willen laten voldoen betekent immers dat de groepen niet te
groot mogen worden en waarbij ook telkens weer een juiste inschatting moet worden gemaakt ten
aanzien van de instroom teneinde te grote groepen te voorkomen.
De bezetting van onderwijzend personeel zal in geringe mate afnemen doordat in de formatie iets
strakker zal worden begroot waarbij sprake zal zijn van minder AB-uren.
De hoge omvang van ondersteunend personeel kan worden verklaard uit het relatief hoge aantal
ondersteunende functies bij Villa Kakelbont en de aanwezigheid van zorgleerlingen op de andere
scholen. In verband met in 2019 extra beschikte middelen voor P&A is een groot deel van dit
geoormerkte geld ingezet voor extra onderwijsassistenten.
Met de invoering van het Passend Onderwijs zijn wij geconfronteerd met de instroom van leerlingen
die in het verleden zouden zijn geplaatst in het speciaal onderwijs of in het speciaal basisonderwijs.
De extra aandacht die deze leerlingen behoeven kan niet altijd worden bekostigd uit de extra middelen
die hiertoe worden ontvangen. Dit zal de komende jaren een extra druk leggen op de bedrijfsvoering.
Ons streven is om de materiële kosten meer in verhouding te brengen met de materiele bekostiging.
Dit zal niet gemakkelijk kunnen worden gerealiseerd omdat de materiele bekostiging pas het
afgelopen jaar iets is toegenomen nadat deze jarenlang niet is gestegen en tijdens de crisisjaren zelfs
is gedaald.
Sommige kosten zijn recht evenredig met de aantallen leerlingen maar met name de
huisvestingslasten zijn dat niet, zeker niet in onze situatie waar we te maken hebben met dislocaties.
Bij een krimp van het aantal leerlingen zullen de huisvestingslasten, uitgedrukt in een bedrag per
leerling, toenemen.
De overige lasten zullen normaliter evenredig afnemen met de wijziging in de omvang van het aantal
leerlingen.
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Voor het jaar 2020 is een negatief resultaat begroot van € 30.000. Dit betekent dat het eigen
vermogen met ditzelfde bedrag zal dalen. Daarnaast is in december 2019 een bedrag van € 154.830,
vooruitontvangen als voorschot op de hogere loonkosten in februari 2020 als gevolg van de twk
mutatie over 2019. Dit bedrag zal in dezelfde mate een tekort betekenen in 2020. Hiermee komt het
totale tekort op circa € 185.000, -.
Voor de jaren 2020 tm 2024 worden nulresultaten verwacht zodat is verondersteld dat de
balansrekeningen onder deze uitgangspunten verder niet zullen wijzigen.

Jaarrekening Begroting
2019

Raming

Raming

Raming

Raming

2021

2022

2023

2024

2020

Baten
Rijksbijdragen
Overige overh bijdr
Overige baten
Totaal baten

10.990.063 10.382.000 10.449.000 10.418.000 10.382.000 10.382.000
117.951

102.000

102.000

102.000

102.000

102.000

65.659

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

11.173.673 10.604.000 10.671.000 10.640.000 10.604.000 10.604.000

Lasten
Personele lasten

8.954.828

8.802.000

8.839.000

8.808.000

8.772.000

8.772.000

Afschrijvingen

302.792

264.000

264.000

264.000

264.000

264.000

Huisvestingslasten

749.108

881.000

881.000

881.000

881.000

881.000

Overige lasten

832.512

685.000

685.000

685.000

685.000

685.000

Totaal lasten
Saldo gewone
bedrijfsvoering

10.839.240 10.632.000 10.669.000 10.638.000 10.602.000 10.602.000

334.433

-28.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo financiële
Bedrijfsvoering

-1.634

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Totaal resultaat

332.799

-30.000

0

0

0

0
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Balans 2019
Materiele vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

1.531.072 Algemene reserve
760.690 Bestemmingsreserves
1.503.276 Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

1.859.465
718.115
206.209
0
1.011.249

3.795.038

3.795.038

Balans 2020
Materiele vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

1.200.000 Algemene reserve
1.000.000 Bestemmingsreserves
1.400.000 Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

1.700.000
700.000
200.000
0
1.000.000

3.600.000

3.600.000

Balans 2021
Materiele vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

1.200.000 Algemene reserve
1.000.000 Bestemmingsreserves
1.400.000 Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

1.700.000
700.000
200.000
0
1.000.000

3.600.000

3.600.000

Balans 2022
Materiele vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

1.200.000 Algemene reserve
1.000.000 Bestemmingsreserves
1.400.000 Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

1.700.000
700.000
200.000
0
1.000.000

3.600.000

3.600.000
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Balans 2023
Materiele vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

1.200.000 Algemene reserve
1.000.000 Bestemmingsreserves
1.400.000 Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

1.700.000
700.000
200.000
0
1.000.000

3.600.000

3.600.000

Balans 2024
Materiele vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

1.200.000 Algemene reserve
1.000.000 Bestemmingsreserves
1.400.000 Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

1.700.000
700.000
200.000
0
1.000.000

3.600.000

3.600.000

9.5 Interne risicobeheersings- en controlesysteem
De beheersing van de processen is een belangrijk aandachtspunt. Uitkomsten van de interne
analyses in het kader van de planning- en control cyclus en de jaarlijks uitgevoerde
accountantscontrole geven voldoende vertrouwen dat Meerwerf haar bedrijfsprocessen in de basis op
orde heeft.
In 2015 is de interne beheersing en administratieve organisatie met de daarbij ingezette
controlemaatregelen ten aanzien van de personeels-/salarisadministratie en de financiële
administratie gewijzigd vanwege het faillissement van OSG Metrium. De werkzaamheden zijn vanaf
september 2015 deels in eigen beheer gekomen en deels uitbesteed aan het detacheringskantoor
Servicehuis EFK.
Per 2019 is voor de financiële administratie het AFAS-pakket in gebruik genomen waardoor met name
het inzicht vanuit de scholen wordt versterkt en biedt dit het stafbureau betere sturingsmogelijkheden.
Het doel om de schooldirecteuren meer eigenaar te laten worden van hun eigen bedrijfsproces moet
nog verder worden uitgewerkt. Op dit moment is AFAS als informatiebron voor de schooldirecteuren
nog van onvoldoende niveau. Ook voor het formatieve deel zullen zij de tools moeten ontvangen
zodat zij beter in staat zijn om zelf hun formatie te vaststellen.

52

9.6 Risicoparagraaf
Onderstaand zijn de belangrijkste risico’s opgenomen die van toepassing kunnen zijn voor Stichting
Meerwerf
Risico
Toelichting
Bedrag
Krimp van het
Een afname van het aantal leerlingen op scholen kan
€ 70.000, aantal leerlingen consequenties hebben voor de rijks bekostiging als het aantal
leerlingen voor het derde opvolgende jaar onder de opheffingsnorm
komt die in de gemeente Den Helder van toepassing is. Deze norm
is in Den Helder 143 leerlingen. Meerwerf heeft om deze reden al
in het verleden enkele scholen administratief moeten
samenvoegen omdat niet aan deze norm kon worden voldaan en
het brinnummer moest worden ingeleverd. Dit geldt voor Kluft/
Tuselant en voor Tuindorp/ Thijsse/ Villa Kakelbont. De bekostiging
bestaat uit vaste bedragen en variabele bedragen. Bij inlevering
van het brinnummer worden de vaste vergoedingsbedragen niet
meer per afzonderlijke school toegekend maar alleen voor de
fusieschool. Het risico is voor Meerwerf bepaald voor één
brinnummer.
Personele
De bekostiging van de personele kosten heeft betrekking op het
€ 64.000, bekostiging
aantal leerlingen dat per teldatum 1 oktober van het voorgaande
algemeen
schooljaar op de scholen is ingeschreven. Het ministerie past de
bekostiging achteraf, in oktober, aan voor de gevolgen van de
stijging van loonkosten van het voorafgaande schooljaar. De
omvang van deze stijging is onvoorspelbaar omdat het ministerie
hiervoor de landelijke kostenstijging hanteert en niet de
kostenstijging die specifiek van toepassing is voor de sector
Primair Onderwijs. De omvang van dit risico is ingeschat op het
verschil tussen de laatste beschikking (sep 2019) voor Personeel
Regulier in schooljaar 2018/2019 en de beschikking 2018/2019 in
het schooljaar (okt 2018).
Personele
bekostiging
OCW in
groeisituatie

Naast de reguliere bekostiging wordt in een situatie van groei de
€ 231.000, zogenaamde groeibekostiging ontvangen als gedurende het
lopende schooljaar sprake is van groei. Voor de inzet van
personeel wordt evenwel uitgegaan van het werkelijke aantal
leerlingen van het betreffende schooljaar. Dit betekent in een
scenario van groei dat de bekostiging achter blijft bij de werkelijke
kosten en dat wordt geanticipeerd op groeibekostiging waarvan het
onzeker is of die ook wordt gerealiseerd. Een groei van het aantal
leerlingen bij Meerwerf in een krimpregio kan immers alleen
plaatsvinden als het marktaandeel van het aantal leerlingen
toeneemt. Het risico is vastgesteld op het aantal leerlingen groei
per 1 okt 2019 t.o.v. 1 okt 2018 vermenigvuldigd met een bedrag
van € 5.500, - per leerling.
Vereenvoudiging Het ministerie beschikt op dit moment een groot aantal subsidies.
€ 500.000, bekostiging
Het streven is om tot vereenvoudiging over te gaan naar analogie
met de situatie van het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat geen
rekening meer wordt gehouden met specifieke situaties. Onlangs is
Meerwerf geconfronteerd met het risico van vereenvoudiging voor
bekostiging van achterstandsmiddelen middels een korting van €
240.000, - op een totaalbedrag van ongeveer € 900.000 in de vorm
van een jaarlijkse korting van € 60.000, - in een periode van vier
jaar. Het risico van deze vereenvoudiging wordt ingeschat op 5%
van de bekostiging ofwel € 500.000, -
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Onzekerheid
Het aantal leerlingen op Villa Kakelbont fluctueert sterk. Dit aantal
aantal leerlingen is daarbij zowel afhankelijk van besluiten die voortkomen uit
Villa Kakelbont
landelijke politieke ontwikkelingen, de rol van het COA hierin als
van internationale ontwikkelingen. Meerwerf moet evenwel jaarlijks
een aantal leerlingen inschatten ten behoeve van de formatieve
inzet van personeel. Dit risico is ingeschat op 30 leerlingen voor
een bedrag van € 9.000, - per leerling. Dit bedrag is (afgerond) het
bekostigingsbedrag voor bijzondere bekostiging van eerste opvang
asielzoekers van ongeveer € 3.000, - en de reguliere vergoeding
per leerling van ongeveer € 6.000, -.
Onzekerheid
Meerwerf is eigen risicodrager geworden voor het kortdurend
ziekteverzuim
ziekte verzuim tot 14 dagen. Als het ziekteverzuim hoger is dan
een normpercentage van 5% betekent dit dat Meerwerf
vervangingskosten voor eigen rekening moet nemen. Dit bedrag is
ingeschat op 2,5% kort verzuim.
Aanpassing
In het onderwijsveld zijn de salarissen jarenlang achtergebleven
salariskosten
t.o.v. andere beroepsgroepen en de jaarlijks vastgestelde
prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie (CBS). Op dit moment
(maart 2020) is er onzekerheid of het ministerie een stijging van de
salarissen volledig zal compenseren. Er zijn namelijk
schoolbesturen met een groot eigen vermogen waardoor er een
risico is dat het ministerie een onvolledige compensatie zou
kunnen motiveren door te stellen dat een deel van de
kostenstijging kan worden gefinancierd middels een afbouw van
niet bestede middelen. Meerwerf hoort niet bij de categorie rijke
schoolbesturen. Het risico is ingeschat op een bedrag van 2% van
de jaarlijkse loonkosten.
Wet werk en
De invoering van de wet werk en zekerheid zal er praktisch toe
zekerheid
leiden dat sneller een dienstverband zal worden aangeboden aan
leerkrachten. Als achteraf zou blijken dat 2% van de leerkrachten
niet aan de te stellen eisen kan voldoen is dit een risico van €
75.000, - per fte (normbedrag)
De arbeidsmarkt De krapte op de arbeidsmarkt kan betekenen dat middels externe
inhuur meer moet worden betaald dan dat het ministerie zal
vergoeden. Per fte leerkracht is dit ongeveer het dubbele van de
loonkosten van een leerkracht. Uitgaande van 2 fte is dat tweemaal
€ 75.000, -.
Calamiteiten op Er is een risico dat een medewerker van een school onrechtmatige
een school
of strafbare feiten pleegt welke een weerslag kunnen hebben op
het aantal inschrijvingen op een school. Dit risico is ingeschat op
een bedrag van € 5.500, - voor 30 leerlingen.
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€ 270.000, -

€ 200.000, -

€ 165.000, -

€ 150.000, -

€ 150.000, -

€ 165.000, -

