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Jaarverslag 

In dit jaarverslag komen verschillende onderwerpen aan bod die door de externe 

belanghebbenden van de Schoolvereniging Peetersschool als relevant worden 
ervaren. Deze onderwerpen worden geregeld besproken binnen het maandelijkse 
overleg van het Dagelijks Bestuur en komen periodiek aan de orde in de 

vergaderingen van het Algemeen Bestuur.  
Het jaarverslag is opgesteld door Joël Wessels, penningmeester van de 

Peetersschool en lid van het DB en Willemien Trommel, directeur van de 
Peetersschool.  
 
1.  Doelstelling van de organisatie  

De doelstelling van de Schoolvereniging Peetersschool luidt conform artikel 2 van 
de statuten:  
 

1. Het doel van de vereniging is het opvoeden van en het geven van 
basisonderwijs aan jongens en meisjes, alsmede het verzorgen van 
interconfessioneel (Algemeen Christelijk) onderwijs.  

2. Zij tracht deze doelstelling te bereiken door het in stand houden van 
één school voor basisonderwijs, conform de bepalingen van de Wet op het 
primair onderwijs en door alle andere wettige middelen waarlangs het doel 
kan worden bereikt. 

3. De vereniging kent geen winstoogmerk.  
  
2.  Juridische structuur  

Artikel 3 van onze statuten luidt o.a.: “De vereniging kent gewone leden, 
buitengewone leden en ereleden, die allen leden zijn als bedoeld in Boek 7 
Burgerlijk Wetboek. …”.  
 
De school is juridisch vorm gegeven als een vereniging. Lid van de vereniging 
zijn de wettelijke vertegenwoordiger(ster)s van een kind dat onderwijs volgt op 
de Peetersschool. Daarnaast staat het lidmaatschap open voor buitengewone 
leden en ereleden. In 2021 waren er geen buitengewone leden en/of ereleden lid 
van de Peetersschool. 
De school wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit leden van het 
Dagelijks Bestuur en leden van het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks bestuur 
bestaat en bestond in 2021 uit 5 leden, waaronder een voorzitter, een vice-
voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen lid. Het 
Algemeen Bestuur bestaat uit 5 leden. 
 
De directie van de school wordt gevormd door Willemien Trommel. Het bestuur 
heeft bepaalde taken (dagdagelijkse werkzaamheden) gedelegeerd aan de 
directie. Het bestuur is op dit moment niet voornemens de directeur te schorsen 
en/of te vervangen. De beloning van de directie wordt vastgesteld door het 
bestuur. 

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders en personeel inspraak in het 
beleid van de school. Voordat belangrijke besluiten genomen worden, vraagt het 
bestuur en de directie om advies van de MR. Afhankelijk van het onderwerp heeft 
de MR instemmingsrecht, adviesrecht of informatierecht.  De MR heeft altijd 
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initiatiefrecht. Dit betekent dat zij altijd onderwerpen op de agenda kan zetten 
die leven bij het personeel, ouders of leerlingen. 

De MR bestaat uit vier leden: twee daarvan worden gekozen door het personeel, 
twee door de ouders. Op dit moment vertegenwoordigen Stijn Bokhove en 
Ingmar van der Kooij de ouders. Het personeel wordt vertegenwoordigd door 
Karin Bakker en Anouk Nijkamp. 

 

 

Het Dagelijks Bestuur heeft in 2021 10 keren vergaderd. Door het Algemeen 
Bestuur is 4 keren vergaderd in 2021. Er zijn 4 vergaderingen geweest in 2021 
door het voltallige bestuur. Op 2 februari 2022 heeft het bestuur de 
meerjarenbegroting vastgesteld en op 3 juni 2022 is de meerjarenbegroting 
ondertekend door alle bestuursleden. 

 

3. Het bestuur   

Aan het einde van schooljaar 2020-2021 is er afscheid genomen een aantal 
dagelijks bestuursleden. Fleur Mooren, Meike van Til, Iwan Oude Roelink waren 
aan het einde van hun termijn en/of hadden geen kinderen meer op de 
Peetersschool. 
In schooljaar 2021-2022 ziet het dagelijks bestuur er als volgt uit: 
Voorzitter: Barbara Verhallen-Privé 
Vice-voorzitter: Onno Baneke 
Secretaris: Anna Reimers - van Griethuijsen  
Penningmeester: Joel Wessels 
Algemeen lid: Victor Schut 
 
In het algemeen bestuur zitten de volgende leden: 
Krishna Taneja, Laura Grijpink – Udo en Jan-Piet Baars, Ruben Maasse en Paul 
Carstens. 
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Geen van de bestuursleden van de Peetersschool is bestuurder bij organisaties 
waarmee wij een samenwerkingsverband hebben. De bestuursleden zijn 
onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegelden. Eventuele onkosten kunnen 
worden gedeclareerd.  
 
De betaalde en onbetaalde hoofd- en nevenfuncties van de leden van het bestuur 
zijn opgenomen in bijlage 2. 
 
 

Het bestuur schakelt Oog onderwijs en jeugd in voor de administratie, 
salarisadministratie en advies rondom deze onderwerpen. Het bestuur heeft 
Horlings benoemd voor de controle van de jaarstukken. Het bestuur is op dit 
moment niet voornemens een andere accountant te benoemen. 

Het bestuur is eveneens niet voornemens een nieuwe directeur te zoeken en in 
overleg met de directeur is duidelijk geworden dat zij ook graag werkzaam blijft 
op de Peetersschool. 
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4.  Toelichting op het resultaat 2021 

Algemeen 
In de begroting voor 2021 was rekening gehouden met een negatief saldo van € 
46.099. Uiteindelijk is er een negatief saldo van € 9.938 gerealiseerd.  
 
Dit grote positieve verschil is deels verklaarbaar door aanvullende rijks- en 
gemeentelijke bijdragen, voortvloeiende uit de additionele gelden welke 
beschikbaar zijn gesteld vanwege de Corona crisis. Deze additionele bijdragen 
vormen veelal geoormerkte bijdragen, zodat er een corresponderende uitgave 
tegenover staat. Verder heeft de Peetersschool een bijdrage van € 20.691 van de 
steunstichting mogen ontvangen voor het jaar 2021, welke bijdrage aan de 
algemene middelen is toegevoegd. Verder is er vergoeding uit het risicofonds 
over 2021 ontvangen ter grootte van € 20.000. Vanwege de stijgende 
energiekosten zijn de huisvestigingskosten over 2021 significant hoger gebleken 
dan begroot. Dit vormt voor de komende jaren eveneens een aandachtspunt. 
 
Alhoewel het ieder jaar noodzakelijk is om openstaande bedragen af te schrijven 
van ouders die niet hebben voldaan aan de ouderbijdrage van het vorige 
schooljaar, is er dit jaar een zeer goed betalingsmoraal. Hierdoor hoefde voor het 
schooljaar maar een bedrag van € 3780 te worden  kwijtgescholden of gebruik te 
worden gemaakt van de coulance regeling. 
 
Het uiteindelijke negatieve resultaat van € 9.938 komt ten laste van de vrije 
reserves van de school. 
 
Het bestuur bespreekt op geregelde basis de aanwezigheid van eventuele risico’s 
of onzekerheden. Aangezien de populatie van de school zeer stabiel is geweest 
en de wachtlijst voor nieuwe scholieren duidelijk langer is dan het aantal jaarlijks 
te vergeven plaatsen, maken wij ons vooralsnog geen zorgen over de 
financiering van onze schoolactiviteiten. Aandachtspunt voor de Peetersschool is 
wel de huidige ‘trek uit de stad’, waardoor de hogere klassen niet steeds 
optimaal gevuld zijn, met de financiële gevolgen van dien. Dit is overigens een 
aandachtspunt voor alle PO scholen in Amsterdam. 
 
De ontwikkeling in de solvabiliteit (vermogensbeheer) en liquiditeit 
(budgetbeheer) van de schoolvereniging komt verderop in dit jaarverslag aan de 
orde.  
 
5.  Huisvesting  

 
In het schooljaar 2013-2014 werd de school verbouwd. Deze vernieuwbouw 
zorgde voor een totaal nieuw gebouw qua onderhoud. Het bestuur heeft een 
nieuw meerjaren onderhoudsplan laten opstellen in 2017 nu er meer 
duidelijkheid is over de daadwerkelijke onderhoudskosten na de vernieuwbouw. 
Dit resulteerde in de enorme vrijval van de voorziening groot onderhoud, zoals 
onder punt 5 verklaard. Jaarlijks wordt de voorziening opgebouwd middels een 
dotatie van € 36.000  per jaar. 
 
De reguliere onderhoudskosten blijven bestaan. De school is inmiddels met 
diverse partijen onderhoudscontracten aangegaan, steeds voor een periode van 
1 jaar met jaarlijkse verlenging.  
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In schooljaar 2020-2021 is er onderhoud gepleegd worden aan het gebouw; o.a. 
aan het dak en kleine mankementen in het gebouw. Ook is het ventilatiesysteem 
in de gymzaal aangepast omdat daar in de aanleg een fout is gemaakt; hiervoor 
is subsidie ontvangen van de gemeente Amsterdam.  
In schooljaar 2021-2022 zullen opnieuw werkzaamheden aan het dak 
plaatsvinden door stormschade. 
 
6. Ouderbijdrage 2020-2021 en VLOA 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020 – 2021 wordt vastgesteld op € 704 
(was € 704). Dit betekent dat de ouderbijdrage gelijk gebleven is. Nieuw hierin is 
wel dat de ouderbijdrage is opgesplitst in 3 delen: een gedeelte vrijwillige 
ouderbijdrage van 225 euro, een tegemoetkoming voor de kosten van TSO van 
315 euro en een vrijwillige bijdrage aan de steunstichting van 164 euro. 
Hierdoor voldoet de school aan de eis van de gemeente Amsterdam dat de 
ouderbijdrage niet hoger mag zjin dan € 225, bij de toekenning van de VLOA. De 
gemeente stelt dat een hogere bijdrage dan € 225 de kansongelijkheid zou 
vergroten.  
 
Met ingang van 2010 is een coulanceregeling van kracht. Voor meer informatie 
over deze regeling verwijzen we naar de schoolgids.  
 
7. Treasurybeleid  

Ons treasurybeleid is verwoord in het treasurystatuut, dan is opgesteld in 2016 
en opnieuw is vastgesteld in 2020 in een vergadering van het dagelijks bestuur. 
In beide documenten wordt aangegeven dat de vereniging een zeer 
terughoudend financieel beleid voert. Er wordt niet belegd in effecten door de 
vereniging.  
 
8. Onderwijskundig- en kwaliteitsbeleid  

Algemeen 
Het beleid van de Peetersschool beoogt een grote zelfstandigheid van leerlingen, 
evenredige aandacht voor alle kinderen en het kunnen bieden van differentiatie 
en goede  ondersteuning in de groep. Om dit te realiseren hanteert de 
Peetersschool een klassenmanagementsysteem en werkt zij met drie 
verschillende niveaugroepen: basisgroep, verlengde instructiegroep en verkorte 
instructiegroep. 
 
Tevredenheidsonderzoeken 
Eens in de drie jaar worden tevredenheidsonderzoeken afgenomen bij ouders, 
team en leerlingen, volgens het format van Duo-onderwijsonderzoeken. Het 
laatste onderzoek is gehouden in 2021. Uit de resultaten komt o.a. naar voren 
dat de school een hoge oudertevredenheid kent. De kleinschaligheid van de 
school, maar ook de inhoudelijke keuzes op onderwijskundig vlak en de kwaliteit 
van de leerkrachten zijn aspecten die zeer worden gewaardeerd. De resultaten 
van de tevredenheidsonderzoeken zijn positief en laten bovendien een 
verbetering zien t.o.v. voorgaande tevredenheids- onderzoeken op het gebied 
van kwaliteitsbeleving en de beleving van pesten op school.  
Ouders geven als ontwikkelpunten aan dat zij de informatievoorziening voor wat 
betreft de leeropbrengsten van hun kind beter zouden willen zien, evenals de 
algemene informatievoorziening op de website. Ook werd aangegeven door 
ouders dat ‘ruimte voor talent’ wat lager gewaardeerd werd; mogelijk had de 
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coronacrisis hier invloed op.  
 
 
Onderwijsinspectie 
Volgens het onderzoeksrapport van de Onderwijsinspectie in 2017 voldoen het 
bestuur en de school aan alle wettelijke eisen. Uit het onderzoeksrapport blijkt 
dat ouders zich sterk betrokken voelen bij de school en dat het schoolklimaat 
positief en stimulerend is. Leerkrachten vinden het belangrijk dat leerlingen zich 
veilig voelen en zich breed en persoonlijk ontwikkelen. Op alle onderdelen heeft 
de Peetersschool voldoende tot goed gescoord.  Op termijn zou de school zelfs in 
aanmerking kunnen komen voor de waardering ‘goed’ door de inspectie.  
 
Cyclische borging 

Het cyclisch werken op leerling- en groepsniveau op de Peetersschool wordt 
vormgegeven aan de hand van het document cyclisch werken dat in het team 
bekend is. De overige ontwikkelonderwerpen worden door middel van 
jaarplannen, schoolplannen en evaluatiemomenten gedurende het schooljaar in 
team- en bouwvergaderingen besproken. 
 
Schoolontwikkeling 

In kalenderjaar 2021-2022 wordt gewerkt aan de implementatie van de nieuwe 
methode voor wereldoriëntatie Blink, wordt er door een werkgroep georiënteerd 
op een nieuwe methode voor (technisch) lezen en werkt het team aan een 
doorgaande lijn voor Engels in groep 1 t/m 8. De studiereis die hiervoor gepland 
stond is vanwege corona niet doorgegaan. 
 
Onderwijsondersteuning 
Vanwege passend onderwijs en de toenemende werkdruk onder leerkrachten is 
er steeds meer behoefte aan extra onderwijsondersteuning. De school probeert 
daarom haar personeelsleden zo adequaat en optimaal mogelijk in te zetten en 
te ondersteunen, bijvoorbeeld door het inzetten van vakleerkrachten voor 
muziek, creatief, gym en verrijking. Ook is er een conciërge, zijn er drie 
onderwijsassistenten en is er tijd en ruimte vrijgemaakt voor verschillende 
coördinatoren. Door het tekort aan goede en beschikbare leerkrachten, is bij 
verzuim vaak de enige oplossing om deze vakleerkrachten of 
onderwijsassistenten voor de groep te zetten en daarmee de ondersteuning te 
laten vervallen. Binnen de BOVO-federatie van 1-pitters, waar de Peetersschool 
onderdeel van is, worden samen oplossingen bedacht die het lerarentekort 
kunnen terugdringen. Eén van de oplossingen is bijvoorbeeld de samenwerking 
met diverse opleidingscentra in en om Amsterdam, zoals de Ipabo, de 
Hogeschool Leiden en de Marnix Academie in Utrecht. De Peetersschool heeft een 
eigen schoolopleider die studenten of zij-instromers begeleidt.  
 
Werkdruk 
Er is afgelopen jaar veel gesproken over  de werkdruk bij leerkrachten. Deze 
werkdruk wordt gezien en erkend en de school heeft al eerder getracht hier 
passende maatregelen voor te bedenken. Werkdrukverlagende middelen zijn 
voor meerdere jaren beschikbaar gesteld en deze worden nu voornamelijk 
ingezet voor de inzet van onderwijsassistenten. Eveneens worden er 
administratiedagen ingepland voor het analyseren van Citotoetsen, het opstellen 
van nieuwe onderwijsplannen en het schrijven van rapporten. 
Rapportgesprekken worden deels onder schooltijd gevoerd.  
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Bestedingscategorie 
Besteed 
bedrag Eventuele toelichting 

  (kalenderjaar   

Personeel                58.718    

Materieel     

Professionalisering     

Overig     

 
 
Differentiatie en HB/talentontwikkeling 

Op de Peetersschool wordt gewerkt met een klassenmanagementsysteem met 
drie verschillende niveaugroepen: basisgroep, verlengde instructiegroep en 
verkorte instructiegroep. Bovendien is er ook een specifieke groep leerlingen die 
baat heeft bij verrijking en verdieping in het onderwijsaanbod.  
 
Het verrijkingsonderwijs op de Peetersschool heeft het afgelopen schooljaar meer 
handen en voeten gekregen, mede door de subsidie vanuit de gemeente 
(onderdeel van de VLOA). In schooljaar 2020-2021 is de visie op beter 
presterende leerlingen en dat wat we hen als school kunnen bieden aangescherpt 
en wordt er gekeken naar manieren om verrijking in plaats van buiten de klas 
juist ín de klas vorm te geven.  
In schooljaar 2021-2022 heeft dit beleid verder vorm gekregen door inzet van de 
verrijkingsleerkracht in de klas, waar zij soms met de hele klas en soms met een 
groepje kinderen aan een verrijkende opdracht werkte waarin executieve 
vaardigheden centraal staan.  
 
NPO 

In schooljaar 2020-2021 is een schoolscan ingevuld en vanuit deze scan zijn de 
gebieden bepaald waarop geïntervenieerd wordt in schooljaar 2021-2022. 
De aanvraag van deze subsidie is verlopen via een penvoerder van INNOORD. De 
Peetersschool ontving 141.000 euro.  
 
Door het team van de Peetersschool is in een teamvergadering nagedacht over 

het inzetten van de NPO gelden. De leerlingen op de Peetersschool bleken 
cognitief gezien redelijk op niveau gebleven te zijn (uitzonderingen daargelaten) 

maar qua emotionele- en creatieve ontwikkeling in de Corona periode wel wat 

tekort gehad te hebben.  

De IB-er is in overleg met het team aan de slag gegaan om per klas een lijst te 

maken met leerlingen die mogelijke Corona-schade hadden opgelopen en waaruit 

die schade dan bestond. Daarna is gekeken naar hoe individuele kinderen én 
hele groepen extra ondersteuning konden krijgen. 

Voor de groepen 6 t/m 8 is daarom extra Kiva training ingekocht bij Marco Derr, 

aan de school verbonden als Kiva trainer.  

Voor deze groepen is eveneens een training ingekocht over Mediawijsheid met 

daaraan verbonden een (online) ouderavond. 

Voor individuele leerlingen met een laag zelfbeeld of andere sociaal-emotionele 

uitdagingen is Semmi training ingekocht. 
Ook is er ingezet op extra uren beeldende vorming (uitbreiding aantal uren van 

de vaste Bevo docent) en extra uren muziek. 
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Er zijn eveneens drama lessen ingekocht bij de Amsterdamse Jeugd en 

Theaterschool als ook individuele leesbegeleiding en dyslexie begeleiding bij 

Leerzo en Chinski.  

Onderbouw leerkrachten hebben de training ‘met sprongen vooruit’ gevolgd en 

ook de bijbehorende materialen van deze methode zijn aangeschaft. 

Het akkoord op dit plan is gegeven door de MR in hun laatste vergadering in mei 

2021. 

 
Prestatiebox 

De prestatiebox is geld dat scholen jaarlijks krijgen. Het bedrag komt bovenop 
de lumpsum en scholen mogen het naar eigen inzicht gebruiken. Zo kan het 
besteed worden aan cultuureducatie, wetenschap en techniek, talenontwikkeling 
of professionalisering van het onderwijsteam. 
 
De belangrijkste wijziging voor dit schooljaar is dat het bedrag per leerling voor 
de Prestatiebox vervangen wordt door een bedrag per leerling voor 
professionalisering en begeleiding startende leraren en schoolleiders. 
 

LVS 

De Peetersschool werkt sinds 2018 met het leerlingvolgsysteem van Parnassys. 
Parnassys geeft ons de mogelijkheid, naast de reguliere leerlingadministratie, 
zowel methode- als niet-methodetoetsen in te voeren en hieruit 
ontwikkelingsgrafieken en trendanalyses te halen. 
Als toevoeging hierop werkten we op de Peetersschool met LeerUniek. Het team 
is in de afgelopen jaren geschoold in het gebruik van LeerUniek, maar we hebben 
het systeem nooit helemaal eigen weten te maken. Daarom is besloten te 
stoppen met LeerUniek en de onderwijsplannen per groep en voor individuele 
leerlingen te maken in Parnassys, zodat alle informatie over onze leerlingen te 
vinden is binnen 1 systeem. Ook wordt verkend of het werken met Leerling in 
Beeld van Cito passend is bij de doelen die de Peetersschool stelt aan het 
opbrengstgericht werken passend in onze manier van werken. 
 
Sociale veiligheid 
De Peetersschool is een ‘KIVA-school’. KiVa is een preventief, schoolbreed 
programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan 
van pesten op basisscholen. De KiVa-lessen zijn een vast onderdeel geworden 
van het curriculum op de Peetersschool. Negatief gedrag jegens een ander neemt 
verder af en leerlingen leren elkaar vanuit de KiVa-gedachte corrigeren of 
aanmoedigen. Twee maal per jaar wordt in de groepen 3 t/m 8 een meting 
gedaan om de sociale veiligheid te monitoren. Uit peilingen zien wij dat 
pestgedrag afneemt en kinderen een hoger gevoel van veiligheid ervaren. 
Wanneer kinderen zich onveilig voelen (om wat voor reden dan ook) binnen de 
school, wordt er een steungroepaanpak ingezet.  
 
 
Maatschappelijke thema’s en burgerschapsvorming 

De school is voor kinderen de leerplaats om zich sociaal te leren gedragen en 
zich bewust te worden van de waarden van een democratische samenleving. 
Onder andere in de KiVa lessen wordt veel aandacht besteed aan het leren van 
sociale vaardigheden, verantwoordelijkheid leren nemen voor eigen gedrag en 
groepsdynamiek om leerlingen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. 
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Maatschappelijke thema’s als discriminatie, de multiculturele samenleving e.d. 
vormen een vast onderdeel van het lesprogramma. 
 
Internationalisering 
In de populatie van de Peetersschool is een groeiend aantal leerlingen van 
internationals te zien. Deze leerlingen hebben (een) anderstalige ouder(s), en/of 
hebben voor langere tijd onderwijs op een internationale school gevolgd in het 
binnen- of buitenland. Het vooruitzicht is dat dit de komende jaren, gezien de 
huidige buurt en de locatie van de school, zal toenemen. Belangrijke 
aandachtspunten voor deze doelgroep zijn 
bijvoorbeeld de taalbarrière, de informatievoorziening, het intercultureel 
communiceren, het taalaanbod en het Engelse taalniveau van leerkrachten. 
Hierin probeert de Peetersschool samen op te trekken met andere 1-pitters 
binnen de BOVO-federatie, voor ondersteuning en advies. De vve-coördinator 
blijft het komende jaar wekelijks de jongste leerlingen begeleiden die een 
taalachterstand hebben vanwege hun internationale achtergrond. De coördinator 
Engels heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar een nieuwe lesmethode voor 
Engels, met als doel een doorlopend en gedifferentieerd aanbod voor alle 
leerlingen in groep 1 t/m 8 en is uitgekomen bij Holmwood’s. In schooljaar 2020-
2021 en 2021-2022 zou het team op studiereis gaan naar Canterbury, maar deze 
is uitgesteld vanwege de COVID situatie. De studiereis staat nu gepland voor 
schooljaar 2022-2023. 
 
9. Schoolplan 2020-2023 

In het schoolplan valt te lezen hoe de Peetersschool haar onderwijs en 
organisatie heeft ingericht.  Onderwerpen als ‘visie en missie’, onderwijskundig 
beleid, kwaliteitszorg, burgerschap en personeelsbeleid zijn in het schoolplan 
voor de komende jaren vastgelegd. Het plan vertaalt zich ook in de wijze waarop 
de financiële keuzes zijn en worden gemaakt alsmede de wijze waarop ons 
onderwijs is ingericht, zowel pedagogisch als didactisch. Het integraal 
personeelbeleidsplan en het zorgplan zijn addenda bij het schoolplan. Hoewel het 
personeelsbeleidsplan al was herschreven, was er nog enige verduidelijking op 
sommige punten noodzakelijk. Het IPB is in 2018 herzien. Alle documenten zijn 
beschikbaar voor de ouders.  
In de afgelopen jaren zijn nieuwe methoden voor rekenen en wereldoriëntatie 
geïmplementeerd, is er een corona-protocol geschreven, waarin het hybride 
werken centraal staat en is de manier waarop de verrijking wordt vormgegeven 
binnen de school aangepast. 
Ook zijn er veel wisselingen geweest in het team, waardoor in schooljaar 2022-
2023 de visie en missie van de Peetersschool herschreven zal worden en van 
daaruit zullen we onze ontwikkelpunten voor de komende jaren bepalen. 
 
10. Onderwijsresultaten in 2021 

 
Het leerstofaanbod, de leeftijd, het pedagogisch klimaat, het schoolklimaat, het 
didactisch handelen van leerkrachten, de (inhoud van) leerlingenzorg en het 
niveau en uitvoering van toetsen worden als voldoende van kwaliteit beoordeeld 
door de schoolinspectie. Het schoolbestuur monitort de onderwijsprestaties door 
middel van de trendanalyses die op bestuursniveau uit het leerlingvolgsysteem 
worden gehaald. 
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Onze school meet haar leerresultaten en volgt de ontwikkeling van de kinderen 
door middel van Leerlingvolgsystemen als Parnassys, Leeruniek en KiVa, alsmede 
door het structureel noteren van de resultaten van de methodegebonden toetsen 
en niet-methodegebonden toetsen van Cito, en het gezamenlijk bespreken en 
analyseren van de ontwikkelingsperspectieven. Het betreft hier met name de 
cognitieve vaardigheden, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling (het 
welbevinden) en de motorische ontwikkeling van leerlingen wordt structureel en 
middels erkende meetinstrumenten gevolgd.  
 
 
Resultaat Cito eindtoets 2020-2021

 
De gegeven schooladviezen (vanuit Ultimview, Parnassys) in de afgelopen jaren 
zijn als volgt: 
 

 
 
 
 
11. ICT 

De inzet van ICT-middelen blijft een belangrijke rol spelen op de Peetersschool. 
De school werkt met een cloudgerichte netwerkoplossing waardoor de ICT meer 
mobiliteit en flexibiliteit kent. Vanaf groep 3 kunnen de kinderen digitaal veel 
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extra oefeningen op de chromebooks doen voor lezen/taal en rekenen. In groep 
4 worden de chromebooks vooral gebruikt voor spellingsoefeningen en extra 
rekentaken. Vanaf groep 5 wordt de rekenoefenstof grotendeels digitaal 
verwerkt, de nieuwe methode voor Engels heeft een adaptief programma, en ook 
spelling oefenen de leerlingen op eigen niveau. Dankzij de inzet van 
chromebooks kunnen leerlingen meer op eigen niveau leerstof verwerken en kan 
het onderwijs beter op de leerlingen worden afgestemd. Een gedegen ICT-plan is 
de leidraad voor de wijze waarop wij de ICT wensen in te zetten in de klassen en 
de investeringen die wij doen.  
Vanaf schooljaar 2022-2023 zal de school jaarlijks 30 nieuwe Chromebooks 
aanschaffen en deze in een termijn van 5 jaar afschrijven.  
 
12. Passend onderwijs 

De Peetersschool is al in 2013 een samenwerking aangegaan met andere 1-
pitterscholen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ‘BOVO-federatie’, een federatie 
van de 1-pitterscholen die op verschillende onderwerpen waaronder passend 
onderwijs gezamenlijke afspraken maakt, kennis deelt en in gesprek gaat met 
instanties en externe partijen. 
 
Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht en telt 
ons land 76 Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs waar alle 
schoolbesturen voor primair onderwijs verplicht aan deelnemen. In Amsterdam 
zijn alle schoolbesturen aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Amsterdam/ Diemen.  
In 2014-2015 hebben alle schoolbesturen in Amsterdam in opdracht van het 
SWV PO Amsterdam afspraken gemaakt over de ondersteuning van leerlingen 
binnen het basisonderwijs.  
 
Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is dat alle kinderen op een school zitten 
die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Passend Onderwijs legt een 
zorgplicht bij scholen om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte extra 
ondersteuning te bieden. Scholen leggen in een schoolondersteuningsprofiel vast 
welke ondersteuning de school kan bieden. 
 
Gezien de verplichting voor passend onderwijs hebben de 12 BOVO-scholen 
naast een solidariteitsfonds ook de  een werkgeversrol voor de adviseur passend 
onderwijs op zich genomen, conform de afspraken en verplichtingen vanuit het 
samenwerkingsverband. 
 
De Peetersschool zet haar budgetten voor basis- en extra ondersteuning 
ruimschoots in. Zij erkent de groeiende zorgvraag in het onderwijs en wendt de 
middelen aan om zowel intern als extern deskundigheid (o.a. dyslexiebegeleiding 
door bureau Chinksi en/of Leerzo) in te zetten om de nodige zorg te kunnen 
bieden en de knowhow die nodig is verder uit te breiden. Daarnaast houdt de 
school zich aan de afspraken over handelingsgericht werken en zet zij diverse 
arrangementen in. In 2020 zijn geen leerlingen uitgestroomd naar het speciaal 
(basis) onderwijs. De school legt jaarlijks verantwoording af over de besteding 
van de middelen aan het SWV Amsterdam-Diemen. 
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13. AVG 

De AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) is sinds 25 mei 2018 
van kracht en regelt hoe persoonsgegevens beschermd moeten worden. Scholen 
en andere organisaties zijn verplicht de regels van deze wet toe te passen. De 
Peetersschool vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van 
team, ouders en kinderen. De BOVO-federatie heeft in 2019 een Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze functionaris controleert de scholen 
op de naleving van de AVG en houdt de Peetersschool scherp in het beschermen 
van de privacy van de ouders en de leerlingen. De Peetersschool heeft in 2018 
een eigen gedragscode opgesteld, alsmede een toestemmingsverklaring van de 
ouders geregeld en diverse protocollen opgesteld, gekoppeld aan het tevens 
opgestelde Informatiebeveiligings- en privacybeleid (IBP). 
 
De Peetersschool heeft verschillende persoonsgegevens nodig om onderwijs te 
kunnen geven en contact met ouders te houden. Het is in de wet geregeld welke 
persoonsgegevens de school mag gebruiken (zonder toestemming). Naast de 
naam en andere persoonlijke gegevens geldt dit ook voor andere informatie over 
het kind, zoals leerresultaten of verzuimregistratie. Deze gegevens staan in een 
digitaal leerlingendossier (Parnassys). De Peetersschool beveiligt alle gegevens 
goed. De gegevens zijn alleen bereikbaar voor degenen die daar mee moeten 
werken. Zonder gebruikersnaam en wachtwoord is deze informatie niet 
toegankelijk. Er zijn met alle softwareleveranciers afspraken vastgelegd middels 
een overeenkomst waarin zij garanderen de gegevens veilig op te slaan en niet 
verder te verspreiden. 
 

14.  Personeelsbeleid 

Wij streven naar een zo goed mogelijk personeelsbeleid waarbij leerkrachten 
zoveel mogelijk tot hun recht komen. Zo wordt met elkaar gekeken naar 
normjaartaken en dragen functionerings, beoordelings- en POP-gesprekken bij 
aan verdere professionalisering. Het ouderenbeleid via de duurzame 
inzetbaarheidsregeling wordt gestimuleerd om zodoende langer in het onderwijs 
te kunnen blijven. Documenten zijn aanwezig. Het ziekteverzuim wordt actief 
bestreden. We hebben daarvoor een goede samenwerking met de arbodienst van 
Achmea.  Het Integraal Personeels Beleid is in 2018 herzien en als bijlage bij het 
schoolplan te lezen.  
 
De Peetersschool is sinds 2017 Eigen Risicodragerschap (ERD). Sinds februari 
2018 heeft de school een stop-lossverzekering bij het risicofonds afgesloten ten 
einde excessieve kosten t.a.v. verzuim - en daarmee het eigen risico - niet 
onverantwoordelijk hoog op te laten lopen. 
 
In de huidige markt is het vinden van vervangende leerkrachten een moeilijke 
opgave. Als het echt niet anders kan, werken we met uitzendbureaus, waardoor 
de vervangingskosten helaas hoger zijn. In de afgelopen jaren was de 
personeelsbezetting ruimer dan strikt noodzakelijk, waardoor we veel 
kortdurende vervangingsproblemen intern hebben kunnen oplossen. Dit betekent 
echter wel, dat enkele groepen les gekregen hebben van een onderwijsassistent, 
die daardoor niet ingezet kon worden voor ondersteuning van leerlingen. 
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Het bestuur vindt het grote lerarentekort in Amsterdam zeer zorgelijk. We 
besteden dan ook extra aandacht aan de mogelijkheden die we hebben om voor 
leraren een aantrekkelijke school te zijn om te (blijven) werken. Leraren krijgen 
ruime mogelijkheden voor scholing en/of coaching en er worden speciale 
administratiedagen ingepland in het schooljaar om de werkdruk te verlagen. Ook 
krijgen de mensen die buiten de stad wonen en meer kilometers maken dan de 
basisvergoeding (boven de 21,5 km) een extra tegemoetkoming in de reiskosten. 
Deze wordt voor de helft gefinancierd met subsidie van de gemeente 
Amsterdam. 
Om de reistijd te verkorten voor leraren die buiten de stad wonen, hebben we 
een aantal extra maatschappelijke parkeervergunningen voor de school 
aangevraagd en gekregen.  
We volgen de ontwikkelingen in de gemeente, zoals bijvoorbeeld de 
voorrangsregeling ‘Woningen voor leraren’ waarvoor een leraar is aangemeld en 
werken samen met de scholen van onze federatie om ook als federatie een 
aantrekkelijke scholengroep te zijn voor (nieuwe) leerkrachten. 
 
De teamleden hebben een belangrijke stem in de schoolontwikkeling en krijgen 
de ruimte om hun eigen ideeën daarin uit te proberen. 
Door leraren regelmatig met kleinere groepen te laten werken, krijgen zij 
letterlijk en figuurlijk meer ruimte en tijd om goed les te kunnen geven, met 
aandacht voor individuele leerlingen. Dit draagt bij aan werkplezier en 
voldoening. 
 
Mede gelet op de krappe arbeidsmarkt voor leerkrachten, en gelet op het 
zorgvuldige aannamebeleid zijn er geen werknemers ontslagen in 2021. Het 
bestuur en de directie verwachten in 2022 eveneens geen ontslagen.  
 
15. Communicatie met ouders 

De Peetersschool werkt met Parro.  
We gebruiken ons communicatiekanaal voor o.a.:  

● informatie van school naar ouders; 
● Informatie van leerkrachten naar ouders, bijv. over toetsen, thema’s; 
● roosteren rapportbesprekingen; 
● agenda school (ook in eigen agenda); 
● informatie van ouders naar leraren/school; 
● klassenlijsten. 
 
 
16. Toegankelijkheid en toelatingsbeleid  

De Peetersschool kent een transparant toelatingsbeleid in samenwerking met de 
overige 1-pitterscholen in Amsterdam-Zuid en Centrum. Vanuit het gezamenlijk 
overleg zijn wij gekomen tot een centraal lotingssysteem. Ouders van nieuwe 
leerlingen wordt verzocht een voorkeurslijst aan te leveren met maximaal 10 
scholen.  
 
Ten einde een goede keuze te kunnen maken geven wij periodiek voorlichting 
aan geïnteresseerde ouders in samenwerking met de groep 8 leerlingen die de 
ouders rondleiden. 
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De ingevulde lijst wordt ingeleverd bij de school van eerste voorkeur. Deze 
plaatst vervolgens de gegevens in het lotingssysteem. Drie momenten per jaar 
vindt de loting plaats in aanwezigheid van de scholen. Ouders die zijn ingeloot 
ontvangen een bevestiging. Ouders die zijn uitgeloot worden gewezen op de 
scholen waar nog een plaats vrij is. Indien er geen plaatsen vrij zijn binnen de 1-
pitterscholen worden ouders verwezen naar het stedelijk toelatingssysteem van 
de gemeente. 
 
Vanuit de gemeente wordt erop aangedrongen dat er één aanmeld- en 
plaatsingssysteem komt voor alle scholen. De voorzitters en de directeuren van 
de samenwerkende 1-pitters hebben 
hierover overlegd, maar overeenstemming met het BBO is hierover tot op heden 
niet bereikt. 
 
17.  Afhandeling van klachten  

Klachten worden altijd serieus genomen. Deze worden zo adequaat mogelijk 
afgehandeld door de leerkracht, directie of bestuur, al naar gelang de aard van 
de klacht. Ook is er een interne klachtencommissie aanwezig.  Personeel heeft 
toegang tot een extern vertrouwenspersoon. De klachtenregeling wordt 
beschreven in de schoolgids.  
Indien nodig heeft de Peetersschool ook aansluiting bij de klachtencommissie van 
de Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. 
 
De school heeft een meldcode opgesteld met stroomschema en heeft twee 
opgeleide aandachtsfunctionarissen. 
 
In bijlage 2 is het verslag van de externe vertrouwenspersoon te vinden. 
 
18.  Governance – verslag interne toezichthouder 

Het bestuur van schoolvereniging de Peetersschool heeft een Code Goed Bestuur 

vastgesteld en kent een bestuurlijke scheiding tussen het dagelijks bestuur en 

het toezichthoudend algemeen bestuur.  

Het waarborgen van de visie en de missie en de daarmee samenhangende 

doelen voor het komende jaar, dan wel de komende jaren, wordt door het 

algemeen bestuur bekeken en na goedkeuring tijdens de ALV ter verantwoording 

aan de leden gepresenteerd. De Peetersschool houdt altijd lange termijndoelen 

voor ogen, maar kijkt daarbij goed naar de context en te verwachten 

ontwikkelingen. Zij heeft haar doelstellingen in een schoolplan verwoord. Iedere 

4 jaar worden de lange termijndoelstellingen opnieuw tegen het licht van dat 

moment gehouden, waarna het schoolplan wordt herzien. De jaarlijkse 

doelstellingen kennen een continue monitoring en een verantwoording tijdens de 

ALV. 

In 2021 hebben vier vergaderingen plaatsgevonden van het toezichthoudend 

deel van het bestuur. Het algemeen bestuur heeft vanuit haar toezichthoudende 

taak het Dagelijks Bestuur afgelopen jaar ondersteund en/of geadviseerd in de 

uitvoering van haar taken.  
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De kwaliteit van het onderwijs is een constante toetsing, waarbij toets-scores 

van leerlingen, kwaliteit van leerkrachten en de gebruikte methoden en 

methodieken worden verantwoord vanuit de directie naar het bestuur.  

 

Het Algemeen Bestuur heeft in brede zin controle gehouden op de kwaliteit van 

onderwijs in relatie tot de opbrengsten, de uitvoering van het schoolbeleid en het 

financiële beleid, de verwerving van benodigde middelen alsmede het beheer en 

de besteding daarvan, het risico management, het geldbeheer, de financiering en 

de financiële verantwoording. Het overheersende oordeel van het Algemeen 

Bestuur is afgelopen jaar positief geweest. 

 

19. Intern risicobeheersings- en controlesysteem 

Het aanwezige risicobeheersingssysteem bij schoolvereniging de Peetersschool is 

niet gewijzigd gedurende 2021. Door het bestuur worden de bestuursprioriteiten 

gesteld;  jaarlijks wordt de begroting voor het komende jaar opgesteld en 

goedgekeurd; elk kwartaal wordt middels een softclose gerapporteerd over de 

financiële voortgang; het dagelijks bestuur vergadert zo’n 12 maal per jaar naast 

de ongeveer 4 vergaderingen met de toezichthouders; er wordt een afspraken- 

en besluitenlijst bijgehouden en ten slotte wordt er gebruik gemaakt een extern 

administratiekantoor, met een duidelijke structuur van functiescheiding. 

Het tekenen van betaalstaten wordt altijd door de penningmeester (of in zijn 

afwezigheid de voorzitter) en directeur gedaan. Aanbestedingen die gedaan zijn 

waren niet van een zodanig niveau dat deze Europees moeten worden 

aanbesteed. Contante kassen zijn niet (meer) aanwezig. In het verleden zijn de 

liquide middelen over verschillende Nederlandse grootbanken verspreid vanwege 

het depositogarantiestelsel. Het bestuur streeft ernaar dit terug te brengen naar 

2 Nederlandse grootbanken. Er worden geen transacties met verbonden partijen 

afgesloten. Inzet van ouders is steeds onbezoldigd (ook voor bestuurstaken). 

 

20. Continuiteitsparagraaf 

Ondanks de druk bezochte ouderinformatiemiddagen (waarin ouders een 

algemene uitleg over de school krijgen en vervolgens worden rondgeleid door 

leerlingen van groep 8) zien we ons leerlingenaantal teruglopen. Dit heeft veelal 

te maken met ouders die verhuizen; ofwel naar een ander stadsdeel of zelfs de 

stad uit. Het bestuur is zich hiervan bewust en monitort de leerlingenaantallen en 

stuurt bij daar waar mogelijk.  

 

In onderstaande tabel staan de leerlingaantallen van 2019 tot en met 2025. 

(Bron: Cogix) 
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Ook bekijkt het bestuur continu de financiële huishouding en met name de 
ontwikkeling in de solvabiliteit en liquiditeit van de schoolvereniging. 
Vermogensbeheer en budgetbeheer zijn beide onderdeel van verantwoord 
financieel beleid van de Peetersschool. 
 
 
In het algemeen kan gesteld worden dat de Peetersschool een hoge solvabiliteit 

heeft en dus aan haar lange termijn verplichtingen kan voldoen, maar ook de 

capaciteit heeft om tegenvallers op te vangen uit de vrije reserves. Ook moet 

men constateren dat met een kapitalisatiefactor van 60% aangeeft dat de school 

rijk is, maar niet inefficiënt omgaat met haar kapitaal voor de vervulling van haar 

zaken.  

 

 

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de 

reguliere bedrijfsvoering behorende risico’s op te vangen.  

Tevens is door de hoge ‘liquide middelen positie’ van 0,6 miljoen Euro, de 

liquiditeit uitstekend te noemen, omdat alle korte termijn schulden direct betaald 

kunnen worden (en zelfs de lange termijn schulden). Vooralsnog is er vanwege 

de hoge liquiditeit geen financieringsbehoefte. 

De rentabiliteit is gemiddeld, veroorzaakt door gebudgetteerde (en 

gerealiseerde) nulresultaten om zoveel mogelijk te investeren in het onderwijs. 

 



 

19 
58226-Peetersschool bestuursverslag 2021 

 

De projecties zijn op basis van in het bestuur besproken scenario’s, waarbij 

rekening wordt gehouden met toekomstige risico’s en onzekerheden zoals het: 

- Effect van de keuze voor Eigen Risico Dragerschap 
- Effect van investeringen en vervangingskosten in ICT (o.a. Chromebooks) 
- Effect van aanpassing van klassengrootte en incidenteel lage grootte per 

klas 
- Effect van extra leerkrachten / onderwijsassistenten  
- Effect van de duurzame inzetbaarheidsregeling (voorheen  BAPO-regeling) 
- Effect van de verlaging van de Vrijwillige ouderbijdrage 

 

Voor het jaar 2022 worden geen significante investeringen verwacht. Het laatste 

deel van het schoolmeubilair zal in de tweede helft van 2022, dan wel in de 

eerste helft van 2023 worden vervangen. Het betreft een investering van circa 

EUR 30.000. Er worden geen significante investeringen in het gebouw verwacht.  

 

Voor 2023 en 2024 verwacht het bestuur geen significante investeringen. Kosten 

voor periodieke vervanging van digiboards en chromebooks komen uiteraard wel 

terug in deze jaren. Het bestuur verwacht geen noemenswaardige 

gebouwgebonden kosten voor 2022, 2023 en 2024. 

 

De hierboven genoemde geprojecteerde ratio’s zijn op basis van de meest 

waarschijnlijke en derhalve realistische scenario. 

 

Dit scenario is op basis van het huidige formatieplan. Gemakshalve wordt dit 

naar de toekomst geprojecteerd, waarbij wordt verondersteld dat veranderingen 

in WTF’s bij personeel wordt opgevangen binnen het team. 

 

In voorgaande schooljaren had de Peetersschool een formatie tussen de 16 en 

17 fte; voor schooljaar 2022-2023 wordt dit iets afgeschaald naar 15,8 fte om de 

financiële positie van de school te stabiliseren. 

 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

      
WTF 17,11 17,56 16,17 16,17 16,17 

      
personeelsleden:      
directie 1 1 1 1 1 

onderwijzend personeel 20 20 17 17 17 

onderwijsondersteunend personeel 5 4 4 4 4 

Totaal 26 25 22 22 22 

 

 

De uitwerkingen van bovenstaande realistische scenario op het 

meerjarenbegroting is te zien in onderstaand overzicht. Uitgangspunten voor het 

meerjarenbegroting is als volgt: 

- Financieringsstructuur blijft ongewijzigd (geen beleggingen of beleningen) 
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- Huisvestingsbeleid blijft ongewijzigd (MJOP wordt kritisch bekeken en er 
wordt onderhoudscontracten afgesloten) 

- Personeelsbeleid ongewijzigd (gericht op duurzame inzetbaarheid), waarbij 
verondersteld wordt dat de extra vergoeding vanuit het rijk ook in de 
toekomst word benut middels inzet van onderwijsassistenten.  
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Financiële kengetallen 
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Normatief eigen vermogen; signaleringswaarde 
 
Het ministerie van OCW is met een nieuwe signaleringswaarde gekomen om een 
eventueel bovenmatig vermogen te bepalen. Aanleiding is dat de inspectie in 
2018 in De Financiële Staat van het Onderwijs 2017 concludeerde dat de 
“reserves van onderwijsinstellingen geleidelijk toenemen. Er blijft structureel 
geld over aan het einde van het jaar, in nagenoeg alle onderwijssectoren”. Over 
het bovenmatige deel van het vermogen dient de Stichting verantwoording af te 
leggen in het jaarverslag en een plan op te stellen in de meerjarenbegroting om 
gefaseerd naar het normatief eigen vermogen te geraken. 
 
Het normatief eigen vermogen wordt als volgt berekend: 
Formule onderwijsinstellingen: Normatief Eigen Vermogen = 0,5 * 
(aanschafwaarde gebouw * 1,27) + boekwaarde resterende materiële vaste 
activa + 0,05 * alle baten (onder 12 miljoen oplopend naar 0,1 bij 3 miljoen en 

daaronder 300.000) 
 

Voor de Peetersschool is de berekening als volgt: 

 

 
 

Er is geen sprake van bovenmatig vermogen. 

Peeters Peeters Peeters Peeters Peeters Peeters
maatstaf 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Beoordeling vermogensbeheer

Kapitalisatiefactor 35-65% 52,7% 56,6% 53,6% 54,4% 55,3%

(Balanstotaal-G&T)/Totale baten+rentebaten)

Solvabiliteit (EV/TV) min 20% 33,0% 43,0% 32,8% 40,0% 41,7%

Beoordeling budgetbeheer

Liquiditeit (VLA/KLS) 0,5-1,5 3,22              3,17         2,42              2,37              2,48              

Rentabiliteit (Res/TB) 0-5% -0,57% 5,94% -1,21% -0,03% -1,60%

Financiele buffer

- overliquiditeit (VLA-KLS) 569.051        556.289   413.493        378.595        413.678        

- kredietfaciliteiten -                  -             -                  -                  

- neerwaartse flexibiliteit uitgaven

Aanwezige buffer 569.051 556.289 413.493 378.595 413.678

Benodigde financiele buffer 10% * TB 173.626        162.844   153.560        146.097        138.070        

Kengetallen

Weerstandsvermogen 36,65% 39,83% 28,15% 31,25% 35,27%

((EV-VA)/baten OCW) 13,62% 20,53% 10,41% 14,69% 21,08%

Solvabiliteit 1 (EV/BT) 33,0% 43,0% 32,8% 40,0% 41,7%

Solvabiliteit 2 (EV+VZ/BT) 72,0% 72,2% 62,6% 65,2% 63,5%

Liquiditeit (VA/KLS) 0,5-1,5 3,22              3,17         2,42              2,37              2,48              

Rentabiliteit (Res/TB) 0-5% -0,57% 5,94% -1,21% -0,03% -1,60%

Overige

Personele lasten/totale lasten 79,62% 78,96% 78,36% 76,74% 77,68%

Afschrijvingen 1,72% 2,01% 2,04% 1,68% 2,82%

Huisvestingslasten/totale lasten 8,76% 8,23% 7,65% 7,18% 7,99%

Overige lasten 9,89% 10,80% 11,95% 14,41% 11,50%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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21. Jaarrekening 

Grondslagen 

 

Algemeen 

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de 
Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs 
worden Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast 
(behoudens afwijkingen en aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De 
jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de actuele 
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties 
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 
Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 
opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van de waardering van de voorzieningen. Hiervoor 
wordt verwezen naar de desbetreffende beschrijving. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten 
verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats op basis 
van de verwachte toekomstige gebruiksduur. 
Op de volgende pagina worden de afschrijvingstermijnen en –grenzen per categorie weergegeven.  
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De gebouwen worden opgenomen indien sprake is van economische eigendom. Hiervan is sprake in 
het geval van eigen investeringen. 
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de schoolgebouwen is een voorziening voor 
groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het 
geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot 
onderhoud verloopt. 
Vlottende activa 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. 
Eigen vermogen  

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en bestemmingsreserves. 
 

 

Categorie  Afschrijvingstermijnen 

in jaren 

Afschrijvingspercentage 

per jaar 

Activeringsgrens 

in € 

Gebouwen Permanent 

Semipermanent 

Noodlokalen 

Vernieuwbouw 

40 

20 

10 

10 

2,50% 

5% 

10% 

10% 

500 

500 

500 

500 

Installaties Verwarming 

Alarm 

20 

10 

5% 

10% 

500 

500 

Kantoormeubilair Bureaus 

Stoelen 

Kasten 

20 

20 

20 

5% 

5% 

5% 

500 

500 

500 

Huishoud. App. 

Schoolmeubilair/ 

inventaris 

Schoonmaakapp. 

 

Docentensets 

Leerling sets 

Schoolborden 

Garderobe 

10 

 

15 

20 

20 

20 

10% 

 

6,67% 

5% 

5% 

5% 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

Onderwijskundige 

app./machines 

Kopieerapparatuur 

Audio/video 
install. 

Beamer 

Projectiemiddelen 

5 

5 

5 

5 

20% 

20% 

20% 

20% 

500 

500 

500 

500 

ICT Servers 

Netwerk 

Computers 

Printers 

Telefooncentrale 

5 

10 

5 

5 

10 

20% 

10% 

20% 

20% 

10% 

500 

500 

500 

500 

500 

Leermiddelen Methode A,B,C etc 

Spel- en sportmat 

8 

10 

12,50% 

10% 

500 

500 
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De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperkte bestedingsmogelijkheid, die door het 
bestuur is aangebracht. 

 

Voorzieningen 

 

Algemeen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schattingen van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. De voorzieningen worden niet tegen contante 
waarde gewaardeerd, omdat het effect van de tijdswaarde niet materieel is. De rente die wordt 
gerekend over de banktegoeden is verwaarloosbaar.  

 

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk 
is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 
vergoeding als een actief in de balans opgenomen. 
Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. 
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat en baten en 
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening. 
Voorziening jubilea 

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de nominale waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening 
gehouden met verwachte salarisstijgingen en blijfkans. 
Voorziening Langdurig zieken 

In deze voorziening zijn de loondoorbetalingsverplichtingen opgenomen van medewerkers die al 
langer ziek zijn met als peildatum 31-12-2021 en waarvan niet aannemelijk is dat ze nog terug zullen 
keren in arbeidsproces.  
Voorziening Onderhoud 

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorzieningen wordt 
bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud gedurende de planperiode van 
de gebouwen gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, voor zover deze 
methode reeds in 2017 werd toegepast en indien is gewaarborgd dat de voorziening groot 
onderhoud gedurende de planperiode niet op enig moment negatief wordt. De instelling maakt 
hierbij gebruik van de overgangsregeling zoals verwoord in de RJO artikel 4 lid 1c. 
 

 

 

Omschrijving Doel Beperkingen EUR 

Reserve Personeels- en 

Arbeidsmarktbeleid 

  37.018 

 

Reserve nulmeting     1.107 

Reserve NPO Leerachterstanden  

verkleinen 

 39.536 
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Kortlopende schulden 

De overlopende passiva betreffen de vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden 
worden toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende 
schulden zijn te plaatsen.  
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
 

Baten en lasten 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico’s 
die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserves die 
door het bestuur zijn bepaald. 
 

Rijksbedragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de 
toekeninning betrekking heeft. 
 

Overheidssubsidies 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin 
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat 
deze worden ontvangen en de Vereniging de condities voor ontvangst kan aantonen. 
 

Personeelsbeloningen 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat 
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
 

De Vereniging heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de 
jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.  
 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 
 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en bankkosten 

Rentebaten en bankkosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva. 
 

Toelichting kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt 
het resultaat als basis genomen. 
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. 
 
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen 
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om 
geldstromen te genereren. 
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Balans na resultaatbestemming per 31 december 2021 

 

 

 

  

EUR EUR

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 90.544        84.378      

1.3 Financiële vaste activa -              -           

90.544        84.378      

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 193.927      133.461    

1.7 Liquide middelen 631.206      694.159    

825.133      827.621    

Totaal activa 915.677      911.999    

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 302.067      312.005    

2.2 Voorzieningen 357.528      298.780    

2.3 Langlopende schulden -              -           

2.4 Kortlopende schulden 256.082      301.213    

Totaal passiva 915.677      911.999    

31 december 2021 31 december 2020
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Staat van baten en lasten 2021 

 

 

  

realisatie begroting realisatie

2021 2021 2020

EUR EUR EUR

Baten

3.1 Rijksbijdragen 1.552.650      1.402.367         1.408.710         

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 49.101            56.671               46.654               

3.5 Overige baten 134.506          94.962               129.336            

Totaal baten 1.736.257      1.554.000         1.584.701         

Lasten

4.1 Personeelslasten 1.390.169      1.254.839         1.340.412         

4.2 Afschrijvingen 30.063            31.760               28.073               

4.3 Huisvestingslasten 153.004          120.000            128.709            

4.4 Overige lasten 172.686          193.500            171.848            

Totaal lasten 1.745.923      1.600.100         1.669.042         

Saldo baten en lasten -9.666             -46.099             -84.342             

6 Financiële baten -272                -                     -                     

Totaal resultaat -9.938             -46.099             -84.342             
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Kasstroom overzicht 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2021 2020

EUR EUR

saldo baten en lasten (excl. Rente) -9.666          -84.342       

aanpassing voor:

afschrijvingen 30.063         28.073        

mutaties voorzieningen 58.748         29.225        

verandering in vlottende middelen

vorderingen (-/-) 60.466         -41.249       

schulden -45.132        44.629        

totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties -26.452        58.834        

betaalde interest -272             -               

totaal kasstroom uit operationele activiteiten -26.724        58.834        

kasstroom uit investeringsactiviteiten

investeringen in MVA (-/-) 36.230         2.837          

desinvesteringen in MVA

toename (afname) overige financiële VA -                -               

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -36.230        -2.837         

Mutatie liquide middelen -62.953        55.997        

2021 2020

EUR EUR

Beginstand liquide middelen 694.159       638.163      

Mutatie liquide middelen -62.953        55.997        

Eindstand liquide middelen 631.206       694.159      

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan volledig uit liquide middelen.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

 

 
  

1.2 Materiële vaste activia

Aanschaf Afschrijving BoekwaardeInvesteringenAfschrijvingen Aanschaf Afschrijving Boekwaarde

cumulatief cumulatief

1-1-2021 1-1-2021 1-1-2021 2021 2021 31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021

Meubilair 146.512            128.515            17.998              -                 3.189            146.512          131.704          14.808           

Inventaris en apparatuur 12.088              6.298                5.790                -                 1.380            12.088            7.678              4.410             

OLP 102.258            76.125              26.133              8.867             7.051            111.124          83.176            27.948           

ICT 118.835            84.378              34.457              27.363           18.443          146.197          102.821          43.377           

Materiële vaste activa 379.694            295.316            84.378              36.230           30.063          415.923          325.379          90.544           

1.3 Financiële vaste activa

Saldo Mutatie Saldo

1-1-2021 2021 31-12-2021

-                   -                   -                   
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De liquide middelen staan ter vrije beschikking 

 
Onder overige vorderingen is een bedrag opgenomen voor de afrekening door Achmea m.b.t. het risicofonds 
2021. De maximale vordering bedraagt € 30.000. Er bestaat echter onzekerheid over de uiteindelijk afrekening 
omdat Achmea met een conceptafrekening van € nihil is gekomen. Derhalve is als vordering € 20.000 
opgenomen.   

1.5 Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

EUR EUR

1.5.1 Debiteuren 31.601              37.712              

1.5.2 OCW 64.788              63.821              

1.5.6 Overige overheden 24.823              -                    

1.5.7 Overige vorderingen 57.930              22.617              

1.5.8 Overlopende activa 14.785              9.311                

193.927            133.461            

Overige vorderingen

1.5.7.1 Personeel -                    -                    

1.5.7.2 Overige vorderingen

Àchmea risicofonds 20.000              20.000              

UWV transitievergoeding 17.239              

Steunstichting 20.691              

Diverse overig -                    2.617                

Overige vorderingen 57.930              20.000              

Overlopende activa

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 14.785              9.311                

1.5.8.3 Overige overlopende activa -                    -                    

Overlopende activa 14.785              9.311                

1.7 Liquide middelen

31-12-2021 31-12-2020

EUR EUR

1.7.1 Kasmiddelen -                    756                   

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 631.206            693.403            

Totaal liquide middelen 631.206            694.159            



 

32 
58226-Peetersschool bestuursverslag 2021 

 

Eigen vermogen 

 
 
 

 
 
Het ministerie van OCW heeft in 2019 Rijksvergoedingen overgemaakt die bedoeld zijn om de afspraken uit de 
nieuwe cao (ten dele) te kunnen bekostigen. De bekostiging voor de extra uitkeringen die voor februari 2020 
zijn toegezegd en worden uitbetaald zijn al voor een deel ontvangen. Derhalve is dat deel van de bekostiging 
toegevoegd aan een bestemmingsreserve vooruit ontvangen Rijksvergoedingen en is dit deel in 2020 
onttrokken. 

 

 
 
  

2.1 Eigen vermogen

Saldo Bestemming Overige Saldo Bestemming Overige Saldo

1-1-2020 resultaat mutaties 31-12-2020 resultaat mutaties 31-12-2021

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.1.1 Algemene reserves 309.725            -37.880             -                 271.845        -47.439           -                 224.406         

2.1.2.4 Reserve personeels- en arbeidsmarktbeleid 37.018              -                    -                 37.018          -                  -                 37.018           

Reserve nulmeting 5.177                -2.035               3.142            -2.035             -                 1.107             

2.1.2.10 Reserve vooruitontvangen RV 44.427              -44.427             -                 -                -                  -                 -                 

Reserve NPO -                    -                    -                 -                39.536            -                 39.536           

Eigen vermogen 396.347            -84.342             -                 312.005        -9.938             -                 302.067         

2.2 Voorzieningen

Saldo Dotaties Onttrekk. Saldo

1-1-2021 2021 2021 31-12-2021 Kortlopend Langlopend

EUR EUR EUR EUR deel < 1 jaar deel > j jaar

2.2.1 Voorziening jubilea 23.268              4.853                1.915             26.206          1.436              24.770            

Voorziening langdurig zieken -                    23.151              -                 23.151          23.151            

Totaal voorziening personeel 23.268             28.004             1.915            49.357         24.587            24.770           

2.2.3 Voorziening onderhoud 275.512            36.000              3.341             308.171        11.000            297.171          

Totaal voorziening 298.780            64.004              5.256             357.528        35.587            321.941          
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Kortlopende schulden   

 

 
  

2.4 Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020

EUR EUR

2.4.4 OCW -                    -                    

2.4.8 Crediteuren 10.044              23.298              

2.4.9 Belastingen en sociale premies 56.906              46.444              

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 17.801              24.050              

2.4.12 Overige kortlopende schulden -2.093               1.690                

2.4.10 Overlopende passiva 173.424            191.593            

Kortlopende schulden 256.082            287.075            

Overige kortlopende schulden

2.4.9.4 Netto salarissen -3.425               825                   

2.4.9.8 Overige schulden 1.332                865                   

Overige kortlopende schulden -2.093               1.690                

Overlopende passiva

2.4.10.3 Vakantiegeld 41.457              38.798              

2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 4.236                4.093                

2.4.10.7 Vooruitontvangen ouderbijdrage 65.575              69.660              

2.4.10.8 Vooruitontvangen subidie OCW 9.198                14.137              

2.4.10.9 Vooruitontvangen subsidie Gemeente 32.415              45.494              

2.4.10.19 Overige overlopende passiva 20.544              33.548              

Overlopende passiva 173.424            205.730            

-                    
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Model G: Verantwoording subsidies   
 

 

Toewijzing 

kenmerk 

Toewijzing 

datum 

Bedrag 

toewijzing 

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar 

Prestatie 

afgerond 

   

  EUR EUR Ja/Nee    

        

  20.700 20.700 ja    

  20.700 20.700 J    

        

        

        

        

ultimo verslagjaar         

Toewijzing 

kenmerk 

Toewijzing 

datum 

Bedrag 

toewijzing 

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar 

Saldo  

01-01-2020 

Totale 

kosten 

Te verrekenen  

  EUR EUR EUR EUR EUR  

        

        

Doorlopend tot in een volgend         

Toewijzing 

kenmerk 

Toewijzing 

datum 

Bedrag 

toewijzing 

Saldo  

01-01-2020 

Ontvangen in 

verslagjaar 

Lasten in 

verslagjaar  

Totale kosten  

31-12-2020 

Saldo ntb 

31-12-2020 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de resultatenrekening 

 

 

 

  

Overheidsbijdragen

2021 B2021 2020

EUR EUR EUR

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 1.389.873        1.275.276        1.275.939      

3.1.2.1 Niet-geoormerkte subsidies OCW 29.748             46.592             52.886           

3.1.2.2 Geoormerkte subsidies OCW 52.964             -                   -                 

3.1.4 Ontvangen doorbetaling SWV 80.065             80.500             79.885           

Rijksbijdragen OCW 1.552.650        1.402.367        1.408.710      

Uitsplitsing

3.1.1.1 OCW 1.389.873        1.275.276        1.275.939      

3.1.2.1 Niet-geoormerkte subsidies 29.748             46.592             52.886           

3.1.2.2 Geoormerkte subsidies 52.964             -                   -                 

Overige subsidies OCW 82.712             46.592             52.886           

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en -subsidies 49.101             46.671             46.654           

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 49.101             46.671             46.654           

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 1.700               -                   1.700             

3.5.5 Ouderbijdragen/TSO 111.852           94.962             127.636         

3.5.6 Overige 20.954             -                   -                 

Overige baten 134.506           94.962             129.336         
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De Stichting heeft de pensioenen ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP (het bedrijfstakpensioenfonds 
voor overheid en onderwijs). Daarbij worden de opgebouwde aanspraken steeds in het betreffende 
kalenderjaar af gefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen. De dekkingsgraad van het 
betrokken bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo 2021 volgens opgave van het fonds 102,8 %. Op basis van 
de uitvoeringsovereenkomst heeft de Stichting geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen 
anders dan de toekomstige premies. 

 

 

  

Lasten

2021 B2021 2020

EUR EUR EUR

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 1.314.712        1.231.839        1.237.129      

4.1.2 Overige personele lasten 149.800           65.000             148.175         

4.1.3 Af: uitkeringen -74.343            -42.000            -44.892          

Personeelslasten 1.390.169        1.254.839        1.340.412      

Lonen en salarissen

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 1.018.231        1.231.839        973.671         

4.1.1.2 Sociale lasten 142.776           130.684         

4.1.1.3 Pensioenpremies 153.704           132.774         

4.1.1 Lonen en salarissen 1.314.712        1.231.839        1.237.129      

Het gemiddeld aantal fte's in 2021 18,25 Ten opzichte van 2020 18,2

2021 B2021 2020

EUR EUR EUR

Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 28.004             5.000               668                

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 101.440           44.500             120.646         

4.1.2.3 Overig 20.356             15.500             26.861           

Overige personele lasten 149.800           65.000             148.175         

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa 30.063             31.760             28.073           

Afschrijvingen 30.063             31.760             28.073           

4.3 Huisvestingslasten

4.3.3 Onderhoud 26.839             16.000             15.448           

4.3.4 Energie en water 47.473             25.500             32.424           

4.3.5 Schoonmaakkosten 36.165             32.000             36.880           

4.3.6 heffingen 780                  2.000               1.326             

4.3.8 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 36.000             36.000             36.000           

4.3.7 Overige 5.747               8.500               6.631             

Huisvestingslasten 153.004           120.000           128.709         
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2021 B2021 2020

  EUR EUR EUR

Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 60.824             52.200             51.042           

4.4.2 Invenstaris, apparatuur en leermiddelen 5.817               21.000             15.849           

4.4.3 Leer-en hulpmiddelen 51.674             48.000             48.477           

4.4.4 Overige 54.370             72.300             56.481           

Overige lasten 172.686           193.500           171.848         

-175.541          

Specificatie honorarium

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 6.200               6.200               6.000             

4.4.1.2 Andere controleopdrachten -                   -                   -                 

Fiscale advisering -                   -                   -                 

Overige niet-controlediensten -                   -                   -                 

6.200               6.200               6.000             

5 Financiële baten en lasten

2021 B2021 2020

EUR EUR EUR

5.1 Rentebaten/lasten -272                 -                   -                 

Financiële baten en lasten -272                 -                   -                 



 

38 
58226-Peetersschool bestuursverslag 2021 

 

WNT-verantwoording 2021 Scholenvereniging Peetersschool 

De WNT is van toepassing op Scholenvereniging Peetersschool. Het voor Scholenvereniging Peetersschool 

toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 124.000 Het aantal complexiteitspunten is berekend op 4: 

driejaarsgemiddelde totale baten 2; driejaarsgemiddelde aantal leerlingen 1; gewogen aantal onderwijssoorten 

1, waarmee de Scholenvereniging Peetersschool in klasse A valt. 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun 

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt 

Gegevens 2021   

bedragen x € 1 [W.J. Trommel]  [E.D. Lieske] 

Functiegegevens [directeur] [directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 [01/01-31/12 [08/02-15/07] 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)   [0,925] [0,8] 

Dienstbetrekking? [ja] ja[] 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen [67.043] 30.887 

Beloningen betaalbaar op termijn [11.421] 0 

Subtotaal 78.465]  30.887 

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
[114.700] [41.333] 

   

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t 

   

Bezoldiging [78.465] 30.887 

   

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 
N.v.t./  N.v.t.  N.v.t N.v.t.   

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t.  N.v.t. 

Gegevens 2019   

bedragen x € 1 W.J. Trommel E.D. Lieske 

Functiegegevens directeur directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 [01/03-31/12 [01/01-15/03] 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte)7 
[0,925] [0,7] 

Dienstbetrekking? ja ja 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen [51.210] 15.760] 

Beloningen betaalbaar op termijn [8.835] [2.227] 

Subtotaal [60.045] [17.987] 

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
[92.030] [17.070] 

   

Bezoldiging [60.045] [17.987] 
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Overige gegevens 

 

Resultaatbestemming 

Het exploitatieresultaat ad negatief € 9.938 is voor een bedrag ad € 39.536 toegevoegd aan de  
bestemmingsreserve NPO, voor € 2.035 onttrokken aan de bestemmingsreserve nulmeting en voor € 47.439 
onttrokken aan de algemene reserve. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

.  
geen 

  

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

B. Verhallen Voorzitter DB

O. Baneke vice voorzitter DB

A. van Griethuysen Secretaris DB

J. Wessels Penningmeester DB

V. Schut lid DB

JP Baars Toezichthouder

K Taneja Toezichthouder

L Grijpink Toezichthouder

R. Maase Toezichthouder

P. Carstens Toezichthouder
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Bijlage 1:  
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Bijlage 2 

Hoofd- en nevenfuncties bestuursleden 

 
Naam Hoofdfunctie(s) Nevenfunctie(s 

Barbara Verhallen communicatiestrateeg gemeente 
Amsterdam 

Geen relevante nevenfuncties 

Onno Baneke Manager Business Development, 
Bank ten Cate & Cie N.V., 
Amsterdam 

- Bestuurslid/ penningmeester, RK Parochie H. Nicolaas, Amsterdam * 
- Bestuurslid/ penningmeester, Stichting RC Maagdenhuis, Amsterdam 
- Bestuurslid/ vicevoorzitter, Dagelijks Bestuur, Peetersschool, Amsterdam 
- Bestuurslid/ voorzitter, Stichting Gansoord, Amsterdam 
- Lid Dagelijks bestuur/ fin. adviseur (REA), Congregatie vd H. Juliana van 

Falconieri, Limmen 
- Bestuurslid/ penningmeester, Katholieke Stichting ter Bevordering van 

Welzijnswerk (KSBW), Amsterdam 
- Bestuurslid/ penningmeester, Stichting Steun de Stille Omgang te 

Amsterdam, Amsterdam 
- Bestuurslid, Gezelschap van de Stille Omgang Amsterdam, Amsterdam 
- Lid toets-evaluatie commissie, Postdoc. masteropleiding Risk Management 

(RMFI), Vrije Universiteit, Amsterdam ** 
- Bestuurslid/ penningmeester, Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood, Heiloo 
- Lid Kascommissie, Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV), Amsterdam 
- Bestuurslid/ penningmeester, Stichting Restauratie Obrechtkerk, Amsterdam 
- Bestuurslid/ penningmeester, RK Parochie OLV vd Allerheiligste Rozenkrans 

(Obrechtkerk), Amsterdam 
- Bestuurslid/ secretaris, Stichting Kunstgras Escapade Beheer (SKEB), 

Amstelveen 

* benoeming dient nog te worden bekrachtigd door de Bisschop van Haarlem-
Amsterdam 

** Benoeming loopt af per einde collegejaar 2021-2022 
Anna Reimers – van Griethuijsen zelfstandig projectmanager 

culturele sector 
Geen relevante nevenfuncties 

Joel Wessels Rijksambtenaar - Lid bestuur, penningmeester Maccabi Tennisvereniging 

- Lid bestuur, penningmeester Peetersschool 

- Docent Stichting Opleiding Belastingadviseurs 

- Docent SDU 

- Auteur diverse fiscale uitgaven 
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Victor Schut Supply Chain manager bij Pneutec 
bv 

Geen relevante nevenfuncties 

Krishna Taneja Directeur veiligheidsregio / 
commandant brandweer 

Lid van Raad van Toezicht Orion organisatie met 9 scholen specialistisch 
onderwijs regio Amsterdam 

Laura Grijpink - Udo HR officer bij Thomas Thor Geen relevante nevenfuncties 

Jan-Piet Baars Zelfstandig adviseur Geen relevante nevenfuncties 
Ruben Maasse Partner Rivean Capital Geen relevante nevenfuncties 
Paul Carstens Director procurement bij ProRail Geen relevante nevenfuncties 
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Bijlage 3 

 



 

Horlings is aangesloten bij Nexia International, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren.   
 

Aan het algemeen bestuur en  

het dagelijks bestuur van 
Schoolvereniging Peetersschool 

Richard Holstraat 8 
1071 SM  AMSTERDAM 

 

 
 

 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Schoolvereniging Peetersschool te Amsterdam gecontroleerd.  

 
Naar ons oordeel: 

 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van Schoolvereniging Peetersschool op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;  

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

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  
 

De jaarrekening bestaat uit:  
 

1. de balans per 31 december 2021;  
2. de staat van baten en lasten over 2021; en  

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

 

De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

 
Wij zijn onafhankelijk van Schoolvereniging Peetersschool, zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 

accountants (VGBA).  
 

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 

1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris 

vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.  

 

 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

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

 

• het bestuursverslag;  

• de overige gegevens; 

• de bijlagen.  
 



 

 
 

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

 

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

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in de 

relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' 
van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 is vereist.  

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

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse Standaard 

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

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

en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 
 

 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 
Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening  

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor 

het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, 
in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in 

paragraaf '2.3.1. Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. In dit kader is het dagelijks 
bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om 

het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

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

activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het dagelijks bestuur 

de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het dagelijks bestuur het voornemen 
heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.  

 
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de onderwijsinstelling.  
 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende 

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

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

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

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

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

 
  



 

 
 

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

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 

bestond onder andere uit:  
 

• het identificeren en inschatten van de risico’s:  

- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;  
- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van  

 materieel belang zijn. 

• het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 

valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 
zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

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

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling;  

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

financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks 
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

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

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden 
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan 

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 

of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

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

toelichtingen; en  

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen 
en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  
 

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.  
 

 
Amsterdam, 15 juni 2022 

 
Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. 

 
 

Was getekend 
 

 

Mevrouw C. Rabe 

Registeraccountant 


