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r. ALGEMEEN TNSTELLTNGSBELETD ONDERWUSSTICHTING KEMPENKIND

l.l lnleiding

Onderwijsstichting KempenKind biedt u hierbij het jaarverslag aan over de periode I januari 2017 tot
en met 3l december 2017.

Onderwijsstichting KempenKind wil eigentijds en aansprekend onderwijs bieden aan alle kinderen

binnen ons voedingsgebied. Onderwijs dat ervoor zorgt dat alle kinderen de best mogelijke

onderwijsresultaten behalen. Samenvattend: LEERKRACHT DOOR VERBINDEN. Dat betekent dat

onderwijsstichting KempenKind zich wil ontwikkelen tot lerende organisatie. Leren staat voor
iedereen voorop. We leren zelf en met elkaar en zetten onze talenten optimaal in.

De waarden die de identiteit vormen van onderwijsstichting KempenKind zijn:

L Verbondenheid

2. Zelfuerantwoordelijkheid

3. Verwondering

De focus voor 2017 zoals vermeld in ons strategisch beleidsplan bestaat uit de voor ons belangrijkste

onderdelen:

l. Leraar 2030

2. Onderwijs: mondiaal en toekomstgericht

3. Samenwerking en betrokkenheid
4. Organisatie: sterk en financieel gezond

ln 2017 is een verkenning gedaan naar een eventuele besturenfusie met SKOBOS. Dit heeft voor het

College van Bestuur en verschillende staf- en directieleden de nodige inspanningen gevergd, echter

niet geleid tot een besturenfusie. Dit betekende dat na de zomervakantie de pijlen weer primair

gericht zijn op optimalisatie van onderwijsstichting KempenKind.

Alle, door verschillende directeurenwisselingen, van samenstelling gewijzigde strategiegroepen zijn op

dat moment verder gegaan met de bestaande plannen en hebben na evaluatie tijdens de studiedag in

oktober gezorgd voor meer haalbaarheid en een heldere focus. Ook zijn dit jaar deelnemers aan

Talentontwikkeling betrokken bij de uitvoering van deze plannen.

Binnen Passend onderwijs zijn de contouren steeds verder uitgewerkt. De processen zijn helder en

worden steeds verfijnder. Dit proces kost veel tijd, maar leidt wel tot transparantie.

Daarnaast is de KempenKind-academie verder ontwikkeld. Naast een aantal externe aanbieders

hebben ook dit jaar meerdere KempenKind medewerkers trainingen/cursussen/bijeenkomsten

verzorgd.

De samenwerking tussen verschillende scholen en het leren met en van elkaar is zich steeds verder
aan het ontwikkelen.

I .2 Juridische structuur en organisatiestructuur

Onderwijsstichting KempenKind is een stichting voor katholiek onderwijs. Onder het bestuur

ressorteren l7 scholen: l5 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor
speciaal onderwijs. Twee scholen vervullen een regionale functie: SBO De

Groote Aard, een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs voor kinderen

Onderwijsstichting KempenKind kent een bovenschools organisatiemodel. Het Coll

bestuurt de stichting en geeft leiding aan de organisatie, stelt het beleid vast en is

voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. De Raad van Toezicht houdt toezicht 264 96 10

van Bestuur en staat het met advies terzijde. De beleidsvoorbereiding en beleidsu ng wordt
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mede verzorgd door de schooldirecteuren en een staf. De dagelijkse leiding van de scholen is in

handen van de schooldirecteuren. Deze zijn integraal verantwoordelijk voor alle beleidsterreinen op

schoolniveau.

Onderwijsstichting KempenKind heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

waarmee de voorzitter en/of het lid van het College van Bestuur periodiek overleg voert.

Alle scholen hebben een medezeggenschapsraad. De schooldirecteuren voeren hiermee namens het

College van Bestuur het overleg.

Onderstaand organogram geeft een voorstelling van de organisatie van Onderwijsstichting

KempenKind.

Ë Hiërarchie-relatie

Advies- en/ of instemmingsrelatie

1.3 Kernactiviteiten

Onderwijsstichting KempenKind verzorgt primair en speciaal onderwijs in de gemeenten Eersel,

Bladel en Reusel - De Mierden. Onder het bevoegd gezag van Onderwijsstichting KempenKind, met

bevoegd gezagnummer 44201, vallen l7 scholen.

OVêl r

7

Raad van
Toezicht

College

van Bestuur

Stafmedewerkers
Huisvesting, lCT, Financiën,
Human Resource,

Secretariaat
GMR

Directeuren

Ll. aantal

Per

r-r0-20r7

Brin-nr. School Plaats Ll. aantal

Per

t-t0- 20t4

Ll. aantal

Per

t-t0-20t5

Ll. aantal

Per

t-t0-20tó

Bladel t55 t40 r23 t5000Mt SBO De Piramide

960rPJ SO-VSO De

Groote Aard

Eersel 99 96 94

^Hooge Mierde 127 t32 //{.tst
Êr

cwe nrjm/
,o"lo"oÁ

03wM De Akkerwinde

473,i
Be -ffifiMtO3WX Het Palet Hapert 503 477

Bestuursverslog 20 I 7.docx Tel. +31 t@b#àffiA 9e' 1o



Brin-nr School Plaats Ll. aantal

Per

r-r0- 20t4

Ll. aantal

Per

l-t0-2015

Ll. aantal

Per

r-10-20t6

Ll. aantal

Per

r-r0-20r7

04RP Wereldwijs Eersel 3t6 32s 299 289

04uo St. Lambertus Netersel 92 83 85 79

05BX St. Clemensschool Hulsel 63 64 67 73

06tR De Torelaar Reusel t34 t27 137 r30

06TF D'n Opstap Lage Mierde t6l t68 t6t 157

06w St. Jan Duizel t46 t45 t22 |4

OTDA De Vest Hoogeloon 176 160 t54 t45

OTMN Dalton bs. Jacobus Eersel 260 248 235 246

OTNP De Toermalijn Bladel 322 317 323 30r

OsLQ De Leilinde Reusel 390 376 383 388

08wu Mariaschool Bladel 166 t56 t42 t40

09us Franciscusschool Bladel 299 306 303 30r

rscM St. Jansschool Casteren 107 t03 97 96

3.5 t6 3.423 3.337 3.333

De prognose van Pronexus voor 2017 is 3.306 leerlingen en het aantal leerlingen van KempenKind

op de teldatum I oktober 2017 was 3.333 leerlingen. Ten opzichte van de teldatum van I oktober
2017 betekent dit een vermeerdering van 27 leerlingen. De absolute daling is 4 leerlingen. Dit
betekent dat de krimp minder is dan geprognosticeerd.

1.4 Bestuur

Onderwijsstichting KempenKind kent een organieke scheiding tussen bestuur en toezicht. De Raad

van Toezicht (RvT) ziet toe op het functioneren van het College van Bestuur (CvB). De 'Code Goed

Bestuur voor het primair onderwijs' vormt de leidraad voor het bestuurlijk handelen.

Het College van Bestuur bestaat uit twee leden, de voorzitter de heer H. (Hans) Derks en een lid

mevrouw M. (Maaike) Jacobs-Janssen.

1.5 Medezeggenschap

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

y'71Cro*e
F

Beu n

565l.ffidhoven
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad (GMR) heeft in 2017 zes keer vergaJr4dfrbiqC0 264 96 10

College van Bestuur (CvB). Er zijn twee vergaderingen geweest met de Raad van Toezicht. De

samenwerking met beide bestuursorganen verloopt in een open sfeer met respect voor ieders rol.
Dit naar volle tevredenheid van de GMR.
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Speerpunten 2017

leder schooljaar stelt de GMR een aantal speerpunten vast, die gedurende het jaar gevolgd worden

en extra aandacht krijgen. Deze prioriteiten worden gekozen op basis van de jaarkalender en de

beleidsvoornemens van het CvB.

Voor het schooljaar 2016-2017 zijn de volgende speerpunten benoemd:

'Het veiligheidsbeleid met daarbij inbegrepen ARBO, medicijnverstrekking, privacy, enz.

'Het goed monitoren van het verzuimbeleid en vervangersbeleid

'Het traject rondom de voorgenomen fusie met SKOBOS

' Talentontwikkeling en scholing

Daarnaast blijft Passend Onderwijs het hele schooljaar als vast bespreekpunt op de agenda.

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende speerpunten benoemd

'Personeel (op alle fronten; werkdruk vervanging enz.)

' Procesmatig werken (volgens een jaarplanning)

' Onderwijsvernieuwing

Besluiten

De GMR heeft in 2017 ingestemd met:

' Bestuursformatieplan

' Vakantierooster 20 I 7 -2018

Versterki ng Medezeggenschap

De punten die we in 2016 meegenomen hebben vanuit het project Versterking Medezeggenschap zijn

ook in 2017 onze aandachtspunten.

'Maken van een jaarplanning. Deze krijgt een steeds definitievere vorm.
' Meer ruimte voor intern overleg (vergadering zonder overlegpartner)
' Vasthouden van verbeteri ngen (lerende organ isatie)

'Het wegzeten van onze speerpunten in een PDCA-formulier, met extra aandacht voor de evaluatie

ln 2017 waren lid van de GMR:

Oudergeleding

Lid Mevrouw N. (Natasja) Bierens

Lid Mevrouw M. (Marieke) van Dijk
Lid Mevrouw G. (Gonny) van Limpt

Lid De heerJ. floris) Fiers (tot oktober 2017, daarna lid van de RvT)

Lid De heer H. (Henri) Mols

Personeelsgeleding

Lid, notulist Mevrouw E. (Ester) de Mol

Voorzitter Mevrouw J. fludith) Steultjens

Secretaris Mevrouw K. (Karin) van de Ven

Lid De heer J. flan) Smets

Lid Mevrouw A. (Anke) Vromans

ln 2018 blijft de GMR de gestelde prioriteiten volgen en haar eigen organisatie v^erder

professionaliseren. y'lCrowe
r
60
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Ondersteu n ingsplan raden

Namens KempenKind zijn personeel en ouders vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraden

(OPR) van de samenwerkingsverbanden waartoe KempenKind behoort.

OPR Somenwerkingsverband PO De Kempen:

- Ouders Mevrouw B. (Bianca) Brack (lid OPR)

- Personeel De heer J. flan) Smets (voorzitter OPR)

OPR Somenwe rkingsverband V O Eindhoven-De Kempen (RSV PVO)

- Ouders De heer D. (Dave) Bourgonje

- Personeel De heer J. flan) Smets (lid OPR)

l.ó Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid de taak om

toezicht te houden op de realisatie van de doelstellingen van de stichting. ln dit verslag leggen we

graag verantwoording af over de wijze waarop we in 2017 invulling hebben gegeven aan deze taak.

De Raad van Toezicht bestond in7017 uit de volgende personen:

dhr. H. Huijsmans, voorzitter; (herbenoemd 09-2014)

dhr. S. Koekkoek, vicevoorzitter; (herbenoemd 09-2015)

dhr. J. van Gompel, lid; (herbenoemd 09-2017)

mevr. J. Schlappi, lid op voordracht van de GMR; (herbenoemd 09-2015)

dhr. M. van Woerkum, (herbenoemd 09-2013) lid, tot I oktober20lT
dhr. J. Fiers, lid vanaf I oktober (benoemd l0-2017)

Leden hebben een zittingstermijn van 4 jaar en kunnen één maal worden herbenoemd. We streven

naar een geografische spreiding van leden over de verschillende gemeenten binnen het werkgebied

van de stichting, en naar een diversiteit in achtergronden, deskundigheden en interessegebieden van

de leden.

De Raad van Toezicht is in 2017 zeer regelmatig bijeen geweest. Onder andere in een aantal

bijeenkomsten van de Raad zelf en zes vergaderingen met het College van Bestuur. Op verzoek van

het College van Bestuur heeft ook veelvuldig informeel overleg plaatsgevonden.

Om als Raad van Toezicht breed geïnformeerd te blijven hebben we een overleg met de

Directeurenraad gehouden en twee besprekingen met de Gemeenschappelijke

Medezeggenschapsraad gevoerd. Ook zijn we bij een aantal scholen/directeuren van de stichting op

werkbezoek geweest. Tevens hebben we een informatieve bijeenkomst gehad met dhr. K. Koelewijn,

directeur van Passend Onderwijs De Kempen.

Ten behoeve van deskundigheidsbevordering binnen de Raad van Toezicht zijn we aangesloten bij de

Vereniging van Toezichthouders ln het Onderwijs (VTOI) en geabonneerd op de nieuwsbrief van

deze vereniging, waarin actuele zaken m.b.t. het toezicht aan de orde komen.

ln oktober is bovendien de jaarlijkse studiedag van de RvT met het College van Bestuur gehouden.

De RvT heeft in 2017 toezicht gehouden op de uitvoering van

bevoegdheden door het College van Bestuur. Daartoe werken

de taken en

we met een

is op het algemeen belang van de onderwijsstichting en waarin zowel aandacht is

beheersonderwerpen, als voor beleidsaspecten. ln het kader van beheer en

Bestuursverslog 20 I 7.docx t0 +st 10; 4ó284ba rc



accountantskantoor Deloitte uit Eindhoven opdracht gegeven de jaarrekening 2016 te controleren.

De opdracht voor het controleren van het boekjaar 2017-2018 is aan accountant Crowe Horwath

Foederer gegeven. De Raad heeft de kwartaalrapportages 2017 besproken met het College van

Bestuur.

De Raad van Toezicht had in haar rol als werkgever van het CvB in het najaar de jaarlijkse

functioneringsgesprekken met beide leden van het college gepland, maar door omstandigheden ziin

deze naar begin 2018 doorgeschoven.

De Raad van Toezicht heeft ook in 2017 weer gevraagd en ongevraagd gefunctioneerd als klankbord

en adviseur voor het College van Bestuur. Onderwerpen waarover we van gedachten wisselden,

betroffen met name de bestuurlijke samenwerking c.q. fusiebesprekingen; personeelszaken, in het

bijzonder het school,- en bovenschools management en de verzuimcijfers; financiën; de huisvesting

van de scholen en Passend Onderwijs.

Daarnaast heeft de RvT de nodige tijd en energie gestoken in besprekingen van de werllgroep

Governance in het kader van de voorbereiding van een mogelijke bestuurlijke samenwerking c.q.

fusie met Onderwijsstichting SKOBOS. De Raad van Toezicht betreurt het dat de forse

(tilds)investeringen van alle betrokkenen binnen de stichtingen in dit traject niet tot een uiteindelijke

fusie/bestuurlijke samenwerking hebben geleid.

De volgende bestuursbesluiten en documenten zijn in 2017 ter goedkeuring aan de RvT voorgelegd:

Bestuursverslag 2016, inclusief de jaarrekening 2016

Begroting 2017

Liquiditeitsbegroting 20 I 7

Treasury statuut

Treasury plan 2017

Strategisch Beleidsplan 2015 - 2018

Bestu u rsformatieplan 20 I 7 -20 I I
Begroting 2018

Meerjaren begroti ng 20 I 8-2022

De begroting van de Raad van Toezicht maakt integraal deel uit van de begroting van

Onderwijsstichting KempenKind. Voor een overzicht van de gemaakte kosten van de Raad verwiizen

we dan ook naar het financieel iaarverslag van de stichting.

1.7 Samenwerking
Het bestuur is lid van:

o Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs

o De PO Raad

Het bestuur werkt samen met andere instellingen voor de realisatie van haar doelstellingen zoals:

. De gemeenten Eersel, Bladel en Reusel - De Mierden,

o De schoolbesturen verenigd in het samenwerkingsverband PO De Kempen en RSV PVO,

Bestuursverslog 20 I 7.docx

o NummereenKinderopvang,
. Opleidingsinstituten Fontys Pabo Eindhoven en De Kempel Helmond,

o VoortSezet Onderwijs: Pius X college Bladel en Rythovius college Eersel,

fuCro*"Horwath"
FoedeËf
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a Maatschappelijke instellingen verenigd in Centra voorJeugd en Gezin.

Het bestuur heeft een samenwerkingsovereenkomst met:

o SWV PO De Kempen lnzake zorgbeleid en zorgleerlingen PO

e RSV PVO lnzake zorgbeleid en zorgleerlingen VO

o Driessen HRM lnzake administratie en financieel beheer

. Arbo Unie lnzake verzuimbegeleiding, arbozorg, bedrijfsarts

o SKOOL tot 0l -08-2017 lnzake hardware en systeembeheer

r Ratho vanaf 0l -08-201 7 lnzake hardware en systeembeheer

e Samsung lnzake kopieerapparatuur

o Energie voor schole6 lnzake elektriciteit en gas

fucroweHoruath,
Fo
Beuke
5651
1s1, +31 (0) 40 264 96 10
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2. JAARVERSLAG ONDERWUSSTICHTING KEMPENKIND 20 I 7

Hieronder wordt verslag gedaan van doelen en activiteiten die in het verslagjaar hebben

plaatsgevonden.

Het jaarverslag heeft betrekking op het kalenderjaar 2017. Het bedrijfsjaar komt overeen met het

schooljaar. Dit betekent overlap van activiteiten en resultaten.

Teneinde het verslagjaar 2017 in een juist perspectief te plaatsen staat soms kort het beleid

omschreven in de schooljaren voorafgaand en volgend op het kalenderiaar 2017.

Om in het vervolg beter te kunnen aansluiten op het strategisch beleidsplan zal het nieuwe

strategisch beleidsplan gaan lopen van januari 2018-januari2022.

ln schooljaar 2016-2017 is gestart in een nieuwe structuur met strategiegroepen waarin alle

directeuren zitting hebben. Deze vier groepen hebben plannen gemaakt op basis van de doelstellingen

in het strategisch beleidsplan. Daarna is de start gemaakt met de uitvoering van de plannen. Bij een

aantal onderwerpen is hierbij ook gebruik gemaakt van de inzet van deelnemers van

Talentontwikkeling. Dit zijn medewerkers van onderwijsstichting KempenKind die middels een

traject gedurende schooljaar 2016-2017 met themabijeenkomsten, intervisiebijeenkomsten en

individuele coaching zich verder ontwikkelen op het gebied van leiding geven. Voor een aantal van

hen is dit traject ook in schooljaar 2017-2018 voortgezet.

ln november 2016 is een intentieverklaring getekend door de Colleges van Bestuur van Stichting

Katholiek Basisonderwijs de Beerze, Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) en Onderwijsstichting

KempenKind om te onderzoeken of een bestuurlijke fusie tussen beide organisaties een realistische

optie is of juist niet. Dit betekende een forse investering voor de Raad van Toezicht, het College van

Bestuur en verschillende staf- en directieleden van onderwijsstichting KempenKind.

Na acht maanden van onderzoek door de daarvoor opgerichte projectgroep was de conclusie dat

een fusie tussen SKOBOS en KempenKind niet haalbaar was. Met name de cultuurverschillen tussen

beide onderwijsorganisaties bleken te groot.

Gedurende deze 8 maanden van onderzoek ontwikkelde onderwijsstichting KempenKind zich verder,

maar bleef een aantal beleidsstukken liggen aangezien in gevalvan een fusie het effectiever zouziin
deze in één keer aan te passen.

Na de zomervakantie was de focus weer primair gericht op de ontwikkeling van onderwijsstichting

KempenKind. Dit betekende tijdens de tweedaagse van de directeuren (met een wisseling van 5

directeuren in vergelijking met het voorgaande jaar) een gerichtheid op de ontwikkeling van het team

van directeuren en een herziene focus op de doelen uit het strategisch beleidsplan.

ln het algemeen geldt voor alle strategiegroepen dat de tussentijdse focus op de mogelijke fusie en de

wisseling van 5 directeuren het proces binnen de strategiegroepen hebben vertraagd.

De omvorming van projectgroepen naar strategiegroepen zorgde voor een overgangssituatie waarin

verschillende onderwerpen van de projectgroepen nog doorliepen. Soms wel ondergebracht in een

strategiegroep en soms niet. Daarnaast blijkt dat vanuit het CvB niet altijd voldoende sturing is

gegeven aan de processen en aan de andere kant vanuit de directeuren niet altijd goed eigenaarschap

is genomen. Dit is een ontwikkelingsproces, waarbij de onderlinge communicatie van belang is. Dit
vergt nog verdere ontwikkeling. Verder blijkt dat het aantal doelen te groot was en daarom ook niet,

haalbaar. Tijdens de tweedaagse van de directeuren in oktober 2017 is het aantal doelen

teruggebracht, om zo de haalbaarheid, maar ook het eigenaarschap bij de d

ander leerpunt is het tijdig betrekken van op inhoud betrokken

dhoven565
Tel.
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Ook de wijze waarop andere medewerkers (zoals de deelnemers aan Talentontwikkeling) kan nog

verbeterd worden. Enerzijds om het leereffect bij hen te vergroten, anderzijds om beter gebruik te

maken van hun talenten.

2.1 Leraar 2030
ln de visie van KempenKind staat de leraar centraal. Het onderwijs dat wij noodzakelijk achten voor
onze kinderen kan niet zonder uitstekende leerkrachten die hun werk vanuit grote betrokkenheid
doen. De medewerkers van KempenKind zijn dan ook het fundament voor het realiseren van de

ambities.

De strategiegroep Leraar 2030 heeft in dit kader voor schooljaar 201 6-2017 de volgende

onderwerpen opgepakt:

a) Gesprekkencyclus:

Om de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren wordt de gesprekkencyclus een belangrijk

instrument. Hiermee kunnen leerkrachten en directeuren met elkaar in gesprek over de

ontwikkeling van de school, de eigen, professionele rol daarbij van de leerkracht en de manier

waarop scholing en ontwikkeling een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de school en

aan de persoonlijke groei. Het bekwaamheidsdossier wordt het middel waarmee elke leerkracht

zijn ontwikkeling en scholing verantwoordt.

Doel 2016-2017:

Onderwijsstichting KempenKind heeft een samenhangend beleid m.b.t. het leraarregister, het

bekwaamheidsdosssier en de gesprekkencyclus.

Bovenstaand doel is in2017 niet bereikt. Er was al beleid m.b.t. de gesprekkencyclus, maar dit

sluit onvoldoende aan bij de behoeften. Uitgangspunten zijn:

. Gesprekkencyclus is onderdeel van bekwaamheidsdossier en wordt vastgelegd in uniform

bekwaamheidsdossier aangezien er steeds meer interne mobiliteit plaats vindt.

Onderdeel van het bekwaamheidsdossier is scholing.

r Verantwoordelijkheid bekwaamheidsdossier moet bij de leerkracht zelf liggen.

o Er komt in de cyclus onderscheid tussen Startbekwaam, basisbekwaam, vakbekwaam.

o Dossier moet in te zien zijn door leerkracht en directeur.

ln schooljaar 2017-2018 is de strategiegroep eerst onderling volop in gesprek gegaan over dit

onderwerp. De doelen voor 2018 zijn:

o Alle medewerkers van Kempenkind hebben uniform bekwaamheidsdossier dat overal op

dezelfde manier geregistreerd en vastgelegd wordt
o Er is een instrument of omgeving gekozen waarbinnen het dossier van medewerkers

wordt vastgelegd (bijv. Afas, Parnassys o.i.d.)

. De cyclus wordt op alle scholen uitgevoerd

b) KempenKind-academie:

De KempenKind Academie zal ondersteunend zijn bij de permanente ontwikkeling. Door deze

Academie wordt het (mede) mogelijk voor leerkrachten om een passend onderwijsaanbod op

een pedagogisch verantwoorde manier aan te bieden. De KempenKind Academie bevordert het

leren van en met elkaar. Alle medewerkers van KempenKind maken gebruik van de Academie.

Om er voor te zorgen dat iedereen actief kan bijdragen aan het delen en vergroten van kennis,

zullen werkgroePen en (lCT-)fora worden ingericht' fu CroweHorwath.

Doelen 2016-2017:

Zicht op mogelijkheden KempenKind-academie binnen lerarenregister Beu
5651
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Er zijn landelijk nog vele vragen m.b.t. het lerarenregister. Deze ontwikkelingen worden

verder gevolgd.

Aanbod voor 2017-2018.

Gerealiseerd.

ln schooljaar 2017-2018 is een vervolg gemaakt met de doorontwikkeling van de

KempenKindacademie.

Uitgangspunten hierbij zijn:

- ontmoeting
- kracht uit eigen deskundigheid

- gericht op de onderwijspraktijk
- eigen behoefte en mede op eigen initiatief

De doelen voor 2018 zijn:

o Aanbod creëren dat aansluit bij de 7 competenties van het HGW
o Medewerkers voelen zich betrokken bij/verantwoordelijk voor het aanbod binnen de

academie

c) Functiemix:

Om de ontwikkeling te stimuleren wordt gestreefd naar een groter aantal leerkrachten op LB- en

LC-niveau. Uiteindelijk zal40% van de leerkrachten op LB-niveau werken, en zal in ieder geval 2%

op LC-niveau opereren.

Doel 2016-2Q17:

Onderwijsstichting KempenKind heeft een (op basis van analyse en evaluatie huidige beleid en

inventarisatie wensen en ideeën) aangepast beleid functiemix met als doel het verhogen van het

aantal leerkrachten op LB en LC-niveau.

Elk jaar groeit het aantal leerkrachten BO LB met minimaal 5% en BO LC met minimaal l%.

Gerealiseerd

De procedure is aangepast. ln plaats van een beoordelingsassessment is een ontwikkelassessment

aangeboden aan medewerkers die volgens procedure in aanmerking kwamen een promotie van

LA naar LB (l l) of van LB naar LC (2). Dit betekende dat meer personen hebben deelgenomen

aan de procedure van de functiemix in vergelijking met voorgaande jaren. Aantal personen

gesolliciteerd voor LB l9 in 2017 t.o.v. 7 in 2016. Voor LC in 2016 I persoon en in 2017 4

personen. En dus meer leerkrachten op LB of LC- niveau ingeschaald zijn.

2.2 Onderwijs: mondiaal en toekomstgericht
Het doel van Onderwijsstichting KempenKind is om eigentijds en aansprekend onderwijs te bieden

aan alle kinderen binnen ons voedingsgebied. Onderwijs dat er voor zorgt dat alle kinderen de best

mogelijke onderwijsresultaten behalen.

Op schoolniveau hebben de scholen van KempenKind met behulp van het kwaliteitssysteem lntegraal

hun schoolplan 201 5-2019 opgesteld met de voor hen noodzakelijke ontwikkeldoelen en activiteiten.

De expercise van het Centrum Passend Onderwijs is ingezet op de scholen om te (gaan) voldoen aan

de basisondersteuning en als begeleiding bij het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen die dat

nodig hebben.

Op bovenschools niveau komen activiteiten aan bod binnen het lB-leernetwerk met als doel

verhogen van de kwaliteit van onderwijs. Hierbij lag in 2017 de focus op de processen rondom

passend onderwijs. Dit ging zowel om inhoudelijke onderwerpen zoals

als de processen rondom de inzet van het Centrum passend onderwij
leerli ngen met extra ondersteu n i ngsbehoeften.

Beu
5651 Eindhoven
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2.2. I Strotegiegroep O nderuíjs: mondiool en toekomstgericht

Binnen de Strategiegroep Onderwijs: mondiaal en toekomstgericht is de focus voor 2016-20'7

gericht op twee onderwerpen. Dit zijn 'Onderwijs en ICT' en Passend onderwijs. Voor beide deze

onderwerpen is een specifieke structuur ingericht, waardoor deze onderwerpen niet direct

onderdeel uitmaken van de strategiegroep Onderwijs: mondiaal en toekomstgericht.

De strategiegroep Onderwijs: mondiaal en toekomstgericht heeft zich in 2017 gericht op

Eigenaarschap. ledere school maakt een plan om het eigenaarschap verder te ontwikkelen. Op

KempenKind-niveau zal de diversiteit van deze uitwerkingen onder de aandacht worden gebracht.

o) Onderwijs en ICT

KempenKind wil nadrukkelijk richting en inhoud geven aan lCT, media en technologie in leren en

onderwijs. Dit blijkt uit het'Beleids- en projectplan Onderwijs & ICT'. Dit innovatieplan bevat een

flink aantal gezamenlijke ambities en perspectieven, maar er wordt ook expliciet ruimte gelaten voor

een schooleigen visie en beleid. De projectleider ICT is een drijvende kracht voor het realiseren van

deze amibities. Zowel op KempenKind- als schoolniveau stimuleert, motiveert en ondersteunt zij

deze processen, waarbij op schoolniveau de directeur eigenaar blijft van het proces.

Onderwijsstichting KempenKind verwacht in de projectperiode de volgende opbrengsten:

r Leerlingen die zelfstandig, onderzoekend en actief leren, ondersteund door lCT, media en

technologie. De KempenKind-leraar zal in de leer- en onderwijs situatie meer en meer de rol van

didactisch coach aannemen.

r Leraren herontwerpen -vanuit een nieuwsgierige attitude- het (bestaande) leerstofaanbod en

passen technologie, media en ICT (digitaal leermateriaal) in zowel het leer- als het

onderwijsproces toe.
r Alle scholen realiseren een visie en beredeneerd onderwiisaanbod ten aanzien van de 21" eeuwse

vaardigheden, met oog voor ICT geletterdheid (inclusief mediawijsheid en computational

thinking).

o Leraren en scholen leren van en met elkaar samen in en met de KempenKind Academie en de

bovenschoolse |CT-medewerkers aan actuele thema's en vaardigheden ICT, media en

technologie.

r Leraren en scholen van KempenKind werken meer en meer online, met behulp van

cloudoplossingen, en met elkaar samen. Gericht op het delen van talenten, expertise en

ontwikkelde digitale leermaterialen.

. Leraren, scholen en bestuurders van de stichting hebben een nieuwsgierige en positieve houding

naar lCT, media en technologie en nemen de ruimte voor ontdekken en experimenteren.

. KempenKind heeft een duidelijke koers en standpunt ten aanzien van privacy, beveiliging àn

transparantie van online, digitale gegevens.

De scholen ontwikkelden zich in 2017 volop op dit gebied. Scholen maken keuzes op basis van visie

en schromen niet te experimenteren, waardoor op iedere school interessante ontwikkelingen gaande

zijn. De projectleider heefc een belangrijke rol in het leggen van verbindingen tussen de verschillende

activiteiten, binnen de stichting, zodat een geïntegreerd eigentijds onderwijsaanbod gerealiseerd

wordt. ln2017 zijn hiervolop stappen gezet. ln 20lSzalverder uitvoeringgegeven worden aan het

plan.

b) Possend onderuijs

Alle scholen van KempenKind behoren tot het samenwerkingsverband

bestuur van dit verband heeft bepaald dat de financiële middelen voor

ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband rechtstreeks worden

De

de lic

schoolbesturen. Onderwijsstichting KempenKind is verantwoordelijk voor de inzet

verantwoording af aan het bestuur van het samenwerkingsverband.

et
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Daarnaast maakt KempenKind deel uit van RSV PVO. Hoewel het voor ons hierbij slechts gaat om de

VSO-leerlingen van de Groote Aard, blijft het van belang om op zowel bestuursniveau als

schoolniveau de processen goed te volgen.

ln2017 is de werkgroep Passend onderwijs bestaande uit een directeur BAO, de directeur SBO, de

directeur (V)SO en het lid van College van Bestuur verdergegaan met de implementatie van Passend

onderwijs. Gedurende 2017 is de coórdinator CPO ook werlqroep-lid geworden. De ambitie van

onderwijsstichting KempenKind is 'thuisnabij' onderwijs en inclusief onderwijs op stichtingsniveau,

waarbij er voor alle leerlingen een passend leer- en ontwikkelaanbod is. De notitie 'lnrichting

ondersteuning Passend Onderwijs binnen KempenKind vanaf 2016-2017' is het uitgangspunt.

Eind schoolj aar 20 I 6-20 17 :

. Eigenaarschap bij alle betrokkenen bij de procedurele ondersteuningsvragen van leerlingen

binnen de besturen van KempenKind en SKOBOS
. Transparantie over de procesvoering.
. Een eenduidige handleiding over de procesvoering.
. Eenduidige en transparante financiële kaders

Bovenstaande doelen zijn grotendeels behaald. ln grote lijnen is er helderheid. De processen vanuit

het SWV zijn helder als het gaat, om aanvragen bij het SWV PO De Kempen. De processen binnen

KempenKind zijn in grote lijnen ook duidelijk. Wel zijn we nog volop bezig met het verder verfijnen

en doorontwikkelen van processen. Hierbijgaat het bijvoorbeeld om verbeteren van het

groeidocument, specifieke afspraken rondom financiering van ondersteuning en dit ook helder

vastleggen, inzet van onderwijsassistenten verbeteren en CPO doorontwikkeling.

De doelen voor 2018 zijn:

l. Beleid inzet ondersteuningsmiddelen KempenKind

Doel:

Helderheid over de verdeling en monitoring van de ondersteuningsmiddelen voor 201 8-2019.

Subdoel:

- Notitie financiering Passend onderwijs PO

- Handleiding procesvoering (verdeling gelden, verantwoording gelden)

2. Schoolondersteuningsprofiel

Doel:

Alle scholen hebben volgens het afgesproken tijdpad hun schoolondersteuningsprofiel opgesteld.

3. lnrichting (V)SO en SBO

Doel: Leerlingen met een TLV SO en TLV SBO krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben en

KempenKind ontvangt de bekostiging die daarvoor nodig is.

a) SBO arrangementen: op samenwerkingsverband niveau helderheid krijgen over de

toepassing van het vastgestelde beleid.

b) Jonge risicokind binnen Passend onderwijs:

Nagaan mogelijkheden voor ondersteuning Jonge Risicokind.

c) Specialistische lesplaatsen inrichten op De Groote Aard en De Piramide.

d) Doorgaande lijn: afstemming met kinderopvang, BSO, Medisch Kinderdagverblijf.

e) Afstemming zorg en onderwijs

4. lnrichting Centrum Passend Onderwijs (CPO) en Commissie Extra Ondersteu

5. lnrichting Centrum Passend Onderwijs (CPO) voortgezet onderwijs

Beu

Uiteraard wordt hierbij voortdurend met de samenwerkingsverbanden afgestemd. 5651 indhoven

Tegen de achtergrond van de zorgplicht (per l-8-20l4) van KempenKind en onze ambidH'dÉl&) 40 264 96 10

gebied van passend onderwijs, heeft KempenKind gedurende zeven achtereenvolgende jaren de

opvang van zorgleerlingen in de Kempen zowel in kwantiteit als in verscheidenheid geïnventariseerd.
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Uit deze gegevens blijkt dat ruim99% van de leerlingen in de regio onderwijs geniet. Minder dan l%

kreeg de afgelopen vijf jaar buiten de regio onderwijs. ln 2017 ging dit om 25 leerlingen.

4 Eigenoarschop

ln 2017 heeft de strategiegroep zich gericht op Eigenaarschap. De voorbereidende werkzaamheden

hebben plaatsgevonden om in 2018 te komen tot een helder beeld over de term Eigenaarschap en

medewerkers te inspireren tot acties die leiden tot eigenaarschap. Deelnemers aan

Talentontwikkeling hebben hieraan meegewerkt. Een van deze voorbereidende activiteiten was dat

alle directeuren een pitch hebben gemaakt over de wijze waarop zij eigenaarschap zien.

Het doel is dat in schooljaar 2018-2019 alle scholen binnen hun schoolop hun eigen wijze bezig zijn

met eigenaarschap voor zowel medewerkers als leerlingen. Meer concreet:
r ledere school heeft een bewust en beredeneerd aanbod waardoor het eigenaarschap van

leerling wordt vergroot. Daarmee groeien leerlingen in de rol van zelfuerantwoordelijke en

zelfbepalende wereld burgers.

o ledere school verrijkt de eigen identiteit en cultuur met "eigenaarschap". Daarnaast zijn er

ontwikkelingskansen te zien op het gebied professionele ontwikkeling, communicatie, team-

functioneren.

2.2.2 Eindresultoten onderutjs

Alle scholen binnen KempenKind hebben het basisarrangement van de inspectie van Onderwijs. Dat

betekent dat alle scholen voldoen aan de criteria die de inspectie stelt. Onderdeel van deze criteria

zijn de scores op de Eindtoets.

Ëindtoets bosisondenvf's

De ongecorrigeerde uitslagen eindtoets basisonderwijs geven in het schooljaar 201 6 - 201 7 het

volgende beeld overeenkomstig de nieuwe normen van de Onderwijsinspectie. (O=onvoldoende,

M=matig, V=voldoende, G=goed; rekening houdend met de doelgroep van de school.)

Schooljaar

2014-2015

Schooljaar

20t5-20t6

Schooljaar

20t6-20t7

Scholen

De Akkerwinde 536,8 V CET 537,6V Route 8 205.85 M

Het Palet 536,0 V Route 8 210,7 v Route 8 213.71V

536,1 V CET 535,9 V CET 534.2 r MWereldwijs

St. Lambertus 536, I V CET 531,3 0 CET 534.2 0

St. Clemensschool 534,3 0 CET 527 0 Route I 217.29 V

De Torelaar 536,7 V CET 540,5 G CET 535.29 M

D'n Opstap 538,5 G CET 534,8 M Route 8 209.8 V

535.3 V Route I 206,4V Route 8 2t8.24 cSt. Jan

De Vest 535,8 V Route 8 212,5V Route 8 2il.45V

Dalton bs. Jacobus 538,0 V Route 8 213,2V Route I 207.06 tl

De Toermalijn 535,2 V CET 535,4 V cET/x -roB8d trttrv
lnnÀnrnn
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Scholen Schooljaar

2014-2015

Schooljaar

20t5-2016

Schooljaar

2016-2017

De Leilinde 538,9 G CET 533,4 0 CET 532.t O

Mariaschool 536,7 V CET 534,7 M CET 538.5 G

Franciscusschool 539,6 G CET 541,5 G CET 54t G

St. Jansschool 535,2 V CET 53 1,1 o CET 526.t5 0

Gemiddelde KempenKind

CET

RouteS

536,7

n.v.t.

N= ll

N=4

534,8

210,7

N=8

N=7

534,6

2|.9

Dit betekent dat in schooljaar 20 I 6-20 I 7 I 2 basisscholen voldoen aan de inspectienorm van de

Eindtoets. Dit geldt voor 3 scholen niet. ln vergelijking met het voorgaande jaren scoorden meer

scholen onvoldoende of matig. Hierdoor is ons doel om minimaal te voldoen aan de inspectienorm

niet bereikt.
De opbrengsten binnen de scholen hebben nadrukkelijk onze aandacht. Dit gebeurt zowel op

KempenKind-niveau binnen het lB-leernetwerk en de directeurenraad als op schoolniveau. Hierin

komt nadrukkelijk aan bod op welke wijze we kunnen zorgen voor kwalitatief goed onderwijs,

waarbij de opbrengsten optimaal zijn. Uiteraard is dit niet alleen op de eindtoets gericht, maar binnen

het gehele onderwijsaanbod op de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Eindopbrengsten SBO De Piromide

ln juli 2017 zijn 22 schoolverlaters uitgestroomd naar het voorgezet (speciaal) onderwijs.

De opbrengsten zijn door een extern bureau, De heer J. Smits (oud-onderwijsinspecteur),

geanalyseerd. Hij komt tot de volgende bevindingen als op de vier valgebieden het didactische niveau

van instroom wordt vergeleken met het niveau bij uitstroom:

Rekenen/wiskunde: Zeer goed eindresultaat. Achterstand bij plaatsing is ingelopen en omgezet in een

behoorlijke voorsprong

Begrijpend lezen: Voldoende eindresultaat. De toegevoegde waarde van de school is gemiddeld 7,5

maanden ten opzichte van het gemiddelde aanvangsniveau.

Technisch lezen: Voldoende eindresultaat. De toegevoegde waarde van de school is gemiddeld 10,5

maanden ten opzichte van het gemiddelde aanvangsniveau.

Spelling: Ruim voldoende eindresultaat. De aanvankelijk grote achterstand is helemaal ingelopen.

De toegevoegde waarde van de school is op alle genoemde valgebieden Rekenen/Wiskunde,

Technisch Lezen, Begrijpend Lezen en Spelling ruimschoots aangetoond.

Eindprestaties SO/VSO De Groote Aord

so
ln2017 waren er twaalf schoolverlaters. Deze leerlingen zijn conform de verwachting uitgestroomd

naar de voor hen van toepassing zijnde leerroute op het VSO. De opbrengst is hierdoor 100%.

- 7 leerlingen uitstroom dagbesteding-arbeidsmatig

- I leerling uitstroomdagbesteding-activerend
- 4 leerlingen uitstroom arbeid-praktijkopleiding gericht

= l2 leerlingen totaal

Crowe Horunth"
Foed.erer/)
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vso
l2 van de l4 schoolverlaters zijn conform de verwachting uitgestroomd.

- 2 leerlingen uitstroom arbeid/beschut werl</beschermde werkomgeving

- 7 leerlingen dagbesteding arbeidsgericht
- 3 leerlingen dagbesteding activerend

- 2 leerlingen uitstroom bestemming onbekend en op eigen verzoek vroegtijdig uitgestroomd

2.2.3 Neveninstroom

Neveninstroom

Basisschool Het Paletvoorziet sinds augustus 20ll in een bovengemeentelijke onderwijsvoorziening

voor neveninstromers. Voorwaarde voor toelating is dat een kind minder dan een jaar in Nederland

woont, de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheerst en woont in de gemeente Reusel - De

Mierden, Bladel, Eersel of Bergeijk. Leerlingen van zes tot dertien jaar krijgen maximaal één jaar

intensief onderwijs; vooral in Nederlandse taal en rekenen en er is ook veel aandacht voor
inburgering. Als bij de start in de neveninstroom een leerling nog helemaal geen Nederlands spreekt,

krijgt deze een deel van de dag intensieve begeleiding van een onderwijsassistente. Sinds augustus

2016 krijgen asielzoekers de kans een tweede jaar te volgen in de Neveninstroom.

ln 2Ql7 waren er vanaf 23 januari drie groepen Neveninstroom. Door de plotselinge toename van

het aantal leerlingen hebben we vijf weken een combinatie gemaakt met een kleine groep

Neveninstroom en twee leerkrachten van de Oirschotse onderwijsstichting SKOBOS op de locatie

van Het Palet. Na de zomervakantie had Het Palet vanaf 28 augustus twee groepen Neveninstroom.

Door de snelle toename van het aantal leerlingen werd op 20 november weer een derde groep

geformeerd.

ln de ruim zes jaar dat de neveninstroomgroep bestaat, hebben kinderen van meer dan 20

nationaliteiten in deze groep onderwijs gevolgd.

ln 2017 waren 68 kinderen ingeschreven in de neveninstroomgroep. De meeste kinderen waren

aÍkomstig uit Syrië (37). Verder kwamen de kinderen uit Eritrea (7), Polen (12), Spanje (l), Portugal

(l), Roemeniè (2), Filipijnen (l), Vietnam (l), Oekraïne (l), Rusland (l), lrak (3) en Thailand (l).
Gouden Kalf en Prix Europa 201 7

De film 'De kinderen van juf Kiet' over één van de Neveninstroom groepen van Het Palet van de

filmmakers Petra en Peter Lataster, is in oktober 2017 bekroond met het Gouden Kalf als beste

Nederlandse lange documentaire heeft een tweede plaats behaald in de verkiezing voor Best

European TV Documentary of the Year.

De film is in bioscopen van diverse landen - op inmiddels vier continenten - vertoond en is op I 9 juni

2017 op het publieke net NPO2 uitgezonden. Dit jaar zijn de Latasters begonnen met een vervolg-

documentaire.

Gemeentelijke bijdrage

Vanaf schooljaar 201612017 heeft de rijksoverheid de bijdrage voor de Neveninstroom verhoogd.

Daarmee wilden de vier Kempische gemeenten hun bijdrage aanpassen c.q. beëindigen. Met alleen de

bijdrage van de rijksoverheid kan echter geen sluitende begroting gemaakt worden. De discussie over

de gemeentelijke bijdrage loopt nog.

2.2.4 Regionole plusklos

ln 2015 is de pilot regionale plusklas van start gegaan. Het doel van KempenK,$(t
zoveel mogelijk op hun eigen school de ondersteuning krijgen die zij nodig hebóén\

alle I

voor de meer- en hoogbegaafde kinderen binnen onze stichting. Hiertoe hebben

doelstel lingen bepaald:
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Alle scholen binnen KempenKind:

o ziin in staat hoogbegaafde leerlingen die belemmerd worden in hun ontwikkeling te

signaleren.

o bieden extra ondersteuning aan hoogbegaafde leerlingen.

De regionale plusklas van KempenKind biedt ondersteuning op maat aan hoogbegaafde leerlingen die

zodanig belemmerd worden in hun ontwikkeling dat extra ondersteuning in de eigen groep of op

eigen school ontoereikend is. Twee groepen (5/6 en 7/8) hebben een ochtend per week les van een

deskundige leerkracht. De leerlingen werken aan hun eigen leerdoelen, waarmee zij ook op hun eigen

basisschool verder gaan. Een neveneffect van de regionale plusklas is dat binnen KempenKind een

verbetering van de expertise is op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Binnen het lB-

leernetwerk is dit onderwerp opgepakt. Bovendien zijn de internbegeleiders, verschillende experts

vanuit het CPO en deskundige leerkrachten vanuit basisscholen met elkaar in contact en dragen zij

hun kennis en vaardigheden over aan andere betrokken KempenKind-medewerkers. Hierdoor is de

ondersteuning van meer- en hoogbegaafde leerlingen op de basisscholen verder verbeterd. Ook is er

een verbetering van signalering van meer- en hoogbegaafden en zijn er meer handvatten voor het

omgaan met onderpresteren. ln de KempenKind-academie zijn twee trajecten aangeboden op dit

onderwerp: 'Ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters, hoe dit te ontdekken en hiermee om te gaan in

de praktijk en 'Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op de eigen school, good practices en

valkuilen'. Dit betekent dat de doelstellingen bereikt zijn. Uiteraard is een verdere ontwikkeling

mogelijk. Dit zal ook voortgezet worden in 2018.

2.3 Samenwerking en betrokkenheid

Een publieke organisatie met een maatschappelijke taak kan niet solistisch optreden. Steeds zal de

verbinding met de maatschappij gezocht moeten worden. Samenwerking, zowel intern als extern met
alle partners is een noodzaak.

2.3. I Strotegiegroep somenwerking en betrokkenheid

De strategiegroep heeft zich in 2016-201 7 gericht op de volgende onderwerPen:

t. tKc
Het doel: ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0- I 2 jaar tussen 7.00 en I 9.00 uur.

2. POVO

Het doel voor 2016-2017 is: een doorgaande lijn PO-VO die permanent geborgd wordt binnen

school (in eerste instantie op basis van de afspraken van de Rekenbrug en Taalbrug).

ln 2017 is een vervolg gegeven aan de IKC-ontwikkeling. Hiertoe is een plan gemaakt dat in 2018

moet leiden tot:
o Een geihtegreerde KK-visie op de vorming van IKC's.

. School en kinderopvang werken structureel samen aan één doorgaande ontwikkelingslijn voor

kinderen van 0 t/m 12iaar.Zezijn mogelijk opgegaan in één organisatie met één team en één

management.

Daarnaast is de prioriteit verlegd naar een nieuwe KempenKind-website en beleid op omgang met

social media, portfolio en ouderportals. ln 2017 ziin voorbereidende werkzaamheden verricht met als

doelen in 2018:

- Nieuwe KempenKind-website die voldoet aan de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG).

- Beleid/kader

AVG-proof.
F

op gebied van omgang met social media, portfolio en oudelportal, uiteraard ook

filCrowe Horuath,,
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2.3.2 Mogelijke besturenfusie rnet SKOBOS

ln november 2016 is een intentieverklaring getekend door de Colleges van Bestuur van Stichting

Katholiek Basisonderwijs de Beerze, Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) en Onderwijsstichting

KempenKind om te onderzoeken of een bestuurlijke fusie tussen beide organisaties een realistische

optie is of juist niet. Dit betekende een forse investering voor de Raad van Toezicht, het College van

Bestuur en verschillende staf- en directieleden van onderwijsstichting KempenKind.

Na acht maanden van onderzoek door de daarvoor opgerichte projectgroep was de conclusie dat

een fusie tussen SKOBOS en KempenKind niet haalbaar was. Met name de cultuurverschillen tussen

beide onderwijsorganisaties bleken te groot.

2.3.3 lKC-ontwikkeling

ln2017 is gezamenlijk door een aantal medewerkers van NummerEen en 3 directeuren van

onderwijsstichting KempenKind de Leergang Directeur lntegraal Kindcentrum gevolgd. Naast de

inhoudelijke kennis die hierin werd opgedaan is met name ingestoken op het ontwikkelen van een

gezamenlijke visie en versterking van het netwerk tussen de organisaties. Meer specifiek is gericht op

het Kindcentrum Eersel (in 2017 ontstaan en bestaande uit een gezamenlijke vestiging van

Wereldwijs en dalton basisschoolJacobus en kinderopvang NummerEen) en de Mariaschool Bladel.

Met het lntegraal Kindcentrum als groeimodel voor ogen, zal uiteindelijk iedere school moeten

samenwerken met de partners aan een ononderbroken ontwikkeling van 0-20 jaar.

2.j.4 Trojed PACT

Ook in 2017 heeft de St Willibrordusschool (nu Wereldwijs) in Eersel deelgenomen aan een traject
waarin nadrukkelijk de samenwerking tussen voorschoolse voorziening, basisschool, de zorginstanties

en de rol van de gemeente hierin versterkt werd. Dit traject is onderdeel van een landelijk

innovatieproject. De doelstelling van het project is: alle kinderen een kansrijke omgeving.

ln 2018 zal dit traject opgaan in de bestaande structuren en zullen ook de andere scholen in Eersel

hiervan mee gaan profiteren. De resultaten zullen we ook op andere locaties gebruiken om te zorgen

voor een goede afstemming, zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

2.3.5 Afstemming met hetVO

Bijna alle leerlingen van KempenKind hebben hun vervolgonderwijs op PiusX of Rythovius. Met deze

contacten zijn korte lijnen op de verschillende niveaus. Dit vergemakkelijkt de overdracht van PO

naar VO.
Bovendien zijn gesprekken gaande over een verdere afstemming in het geval van extra ondersteuning.

Op het gebied van NT2 is er samenwerking met PiusX. Ook is er afstemming op het gebied van ICT.

2.3.6 Afstemming met zorg

Ook in 201 7 is de afstemming met de Lokale Ondersteunings Teams (als onderdeel van het Centrum

Jeugd en Gezin) in het algemeen goed verlopen. ln het geval van knelpunten zijn deze besproken met

elkaar en is gezorgd voor een goede afstemming. Hier blijft nadrukkelijk aandacht nodig, zodat

processen verder geoptimaliseerd kunnen worden. Want in een aantal gevallen is een snellere actie

wenselijk.

2.3.7 Portnership opleidingsschool

Binnen KempenKind zijn 5 scholen opleidingsschool voor Fontys. Hierbij gaat het om De Leilinde en

Het Palet, daarnaast zitten De Toermalijn, de Franciscusschool en SBO De Piramide gezamenlijk in

een cluster. SBO De Piramide is een academische opleidingsschool. Binnen deze constructie is

nadrukkelijk aandacht voor onderzoekend leren, dit levert zowel de student 
^foAWVeFlOnruath,

Daarnaast zijn scholen binnen KempenKind opleidingsschool voor Hogeschool De
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2.3.8 Click

Onze combinatiefunctionarissen zijn ook weer ingezet voor naschoolse sport- en cultuuractiviteiten

van Click. Deze activiteiten worden zeer gewaardeerd door de kinderen en hun ouders. Ook in 2017

is er een groep op De Piramide. Deze kinderen hebben een extra ondersteuningsbehoefte en op

deze manier kunnen ook zij deelnemen aan naschoolse activiteiten.

2.4 Organisatie: sterk en financieel gezond

Om alle doelstellingen en ambities te realiseren is een goede organisatie essentieel. Hier worden

randvoorwaarden gecreëerd en faciliteiten geboden, maar wordt ook gezorgd voor de financiële

continutteit van de organisatie. ln de visie is het element 'Goed werkgeverschap' hierover

oPSenomen.

2.4.1 Strategiegroep Orgonisatie: sterk en finoncieel gezond

Een aantal onderdelen is opgepakt door de Strategiegroep, dit betreft:

o Veiligheidsplan

ln2017 is het Veiligheidsbeleid vastgesteld. Voor de implementatie is blijvend aandacht nodig.

Naast het kader op KempenKind-niveau maken scholen op onderdelen hun beleid

schoolspecifiek.

o Kwaliteitszorg:

Binnen KempenKind is op alle terreinen informatie beschikbaar om de kwaliteit te monitoren.

Een efficiënt werkend kwaliteitszorgsysteem op zowel school als bestuursniveau om de

vastgestelde gewenste opbrengsten te monitoren is in ontwikkeling.

o Een aantal zaken binnen de CAO vraagt nog om meer eenduidigheid en een helder kader op

KempenKind-niveau. Voor een aantal onderdelen is dit in 2017 gebeurd, zoals Beleid

nevenwerkzaamheden, Attentieregeling en Proceduren sollicitatie en functieprofielen.

ln 2018 zijn de belangrijkste onderdelen die een up-date krijgen: Beloningsbeleid, Scholingsbeleid

en Gesprekkencyclus.

2.4.2 Personeel

2.4.2.1 Nieuw personeel

ln 2017 zijn net als in 2016 een aantal nieuwe leerkrachten benoemd, zowel in reguliere contracten

als in min/max contracten ten behoeve van de vervangingen. De ruimte in de vervangingspool is in

2017 niet volledig ingevuld.

Daarnaast zijn er in2017 5 vacatures voor directeuren ingevuld. 3 directeuren gingen met pensioen

en 2 directeuren zijn gestart met een nieuwe baan buiten onze stichting. Van de 5 nieuwe

directeuren zijn er 3 doorgestroomd vanuit onderwijsstichting KempenKind en de overige 2 komen

vanuit andere onderwijsstichtingen. Met deze wijzigingen bestaat het directeurenteam uit l2
directeuren, waarvan 3 vrouw en 9 man. De leeftijd varieert van 37 tlm 62iaar.
ln het team van intern begeleiders zijn 5 nieuwe intern begeleiders gestart.

Zowel bij de nieuwe intern begeleiders als de nieuwe directeuren is een ontwikkelassessment,

afgenomen dat bijdraagt aan zicht op de ontwikkelpunten. Op basis daarvan vindt intervisie en

coaching plaats en is de ondersteuning afgestemd.

2. 4.2.2 P e rso n e elso d ministr ati e

Het proces van digitalisering van de personeelsdossiers heeft zich in2017 voortgezet. Dit betekent

dat medewerkers steeds meer zelf eigenaar kunnen zijn van hun gegevens en du.s ook zelf hun

persoonlijke gegevens kunnen inzien en indien nodig kunnen wiizigen. De direfur€IfbphtFFl6Fgffith"
meer zicht door de beschikbare financiële en personele analyses. 
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2.4.2.3 Vervongersbeleid

De arbeidsmarkt is in2017 drastisch verandert. Voor onderwijsstichting KempenKind geldt dat er
geen problemen waren bij het invullen van reguliere vacatures. Het is wel lastiger geworden om

vervanging altijd in te kunnen vullen. Dit is een puntvan zorg. ln 2017 is het nogwelgelukt om niet

noodgedwongen leerlingen naar huis te sturen. Dit met name door de hoge betrokkenheid van onze

medewerkers die intern veel zelf hebben opgelost. Daarnaast verkennen we alternatieven en zoeken

we naar mogelijkheden om de flexibele schil van onderwijsstichting optimaal te benutten.

ln 2017 is een verkennende bijeenkomst geweest met een aantal besturen uit de regio Eindhoven en

omgeving om na de gaan of we onze krachten kunnen bundelen op dit gebied.

2.4.2.4 Duurzome inzetboorheid

Het personeelsbestand van KempenKind vergrijst. De grootste leeftijdsgroep is die van 55-65 jarigen.

ln totaal is ruim de helft van het personeel ouder dan 45 jaar. De gemiddelde leeftijd is ruim 46 jaar.

Uitstroom op grond van leeftijd vindt op latere leeftijd plaats dan voorheen, door het verdwijnen van

de FPU-regeling en als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen zoals de aanpassing van de

pensioenleeftijd en verhoging van AOW-leeftijd. Specifiek voor de 45+ medewerkers bieden we een

training Vitaliteit in de loopbaan aan.

Duurzame inzetbaarheid van alle leeftijdsgroepen is een aandachtspunt. Dit is een

gespreksonderwerp in de gesprekkencyclus. Bovendien hebben alle werknemers ruimte in hun

jaartaak om actief aandacht te schenken aan hun vitaliteit. ln overleg met hun leidinggevende maken

zij individueel afspraken die bijdragen aan vitaal blijven in het werk.

2.4.2.5 Zekteverzuim

KempenKind hecht veel waarde aan vitale, gemotiveerde en gezonde medewerkers. De

verzuimcijfers lieten sinds 2010 een dalende lijn zien. Aan het eind van kalenderjaar 2013 was het

gemiddeld verzuim 4,6%. ln het kalenderjaar 2014 is het verzuim licht gestegen naar 4,9%. ln 201 5 en

201 6 is het verzuim gestegen naar 6,6/".|n 2017 is dit licht gestegen naar 6,81% met een

meldingsfrequentie van 0,67. Dat is onder het ambitieniveau van onderwijsstichting KempenKind,

maar op het landelijk gemiddelde wat ook een stijgende lijn liet zien. Helaas werden we in 201 6

geconfronteerd met een toename van het langdurend verzuim en een verhoogd aantal medewerkers

met een instroom in de WIA vanwege niet werk-gerelateerde oorzaken. Dit is ook in 2017 de

oorzaak van het hogere verzuim.

Als oorzaken voor het stijgend ziekteverzuim in het onderwijs worden genoemd: hoge werk- en

regeldruk, pieken in werkbelasting, vergrijzing en de balans tussen werk en privé. Deze factoren zijn

ook voor KempenKind herkenbaar en blijven onderwerp van gesprek.

De bedrijfsarts houdt spreekuur op het bestuursbureau van KempenKind; dat bevordert een korte
lijn in gesprekken met stafmedewerker HRM en de monitoring van verzuimtrajecten.

Verder zijn ook de verzuimdossiers gedigitaliseerd. Dit zorgt, voor meer efficiency en een eenduidige

verslaglegging en een goed zicht op de monitoring.

2.4.2.6 Functiemix

De functiemix is vastgesteld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het werken in het

onderwijs aantrekkelijker te maken. Ook in 201 7 konden leraren solliciteren naar een LB of LC

functie. De procedure is aangepast. ln plaats van een beoordelingsassessment is een

ontwikkelassessment aangeboden aan medewerkers die volgens procedure in aanmerking kwamen

een promotie van LA naar LB ( I l) of van LB naar LC (2). Dit betekende dat meer personen hebben

deelgenomen aan de procedure van de functiemix in vergelijking met

personen gesolliciteerd voor LB l9 in 2017 t.o.v.7 in2016. Voor LC in 201

personen. En dus meer leerkrachten op LB of LC- niveau ingeschaald zijn.
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20t7-20t8:

V e rs chil m et str eefcijfe r

20t6-20t7:

V e rschil m et str e efcíjfe rs

Leraar LA in

basisonderwijs:

t26 78% 82%

Leraar LB in

basisonderwijs:

36 22% -18% J8% -22%

Leraar LC in

basisonderwijs:

0 0 ^o/-L/o 0% 2%

Leraar LB in

speciaal

onderwijs:

t9 74% 83%

Leraar LC in

speciaal

onderwijs:

7 26% +12% t6% +2%

De streefcijfers vanuit het ministerie (40% LB en 2% [C in bosison derwijs, l4y" LC in Speciool

(bosis)ondewijs) worden nog niet, behaald voor het basisonderwijs, wel voor het speciaal (basis)

onderwijs.

Zie hieronder voor de percentages voor onderwijsstichting KempenKind:

2.4.2.7 KempenKind Acodemie

Professionalisering in een lerende organisatie is ook in2017 mede gefaciliteerd door het aanbod van

de KempenKind academie: een groot aantal medewerkers maakt hiervan gebruik.

Het aanbod omvat diverse cursussen op het gebied van ICT en de toepassing daarvan in het

onderwijs, professionalisering met betrekking tot passend onderwijs, en het versterken van

leerkrachtvaardigheden in de vorm van bijvoorbeeld: '2 I st century skills'; 'teach like a champion';

NT2-opleiding, 'Ontwikkeling van kleuters', workshops Hoogbegaafdheid en professionalisering van

onderwijsassistenten. De trainers van deze professionalisering zijn in toenemende mate

KempenKind-medewerkers. Dit bevordert leren van en met elkaar. Daarnaast worden ook externe

trainers ingezet.

Ook hebben bijenkomsten plaatsgevonden in combinatie met het lB-leernetwerk, zoals m.b.t. 'Taal'

en 'Hoog- en meerbegaafdheid'. Ook vanuit leerkrachten zijn bijeenkomsten ontstaan, zoals

uitwisseling m.b.t. Snappet en een vervolg op Meer- en Hoogbegaafdheid.

Een programma met als doel het ontwikkelen van talentvolle onderwijsprofessionals (leerkrachten)

met de focus op mogelijke inzet voor of doorgroei naar lB, MT of directie, is in de vorm van het

aanbod 'Zoekje talent, vind je ambitie' in 2016 aangeboden. 28 belangstellenden hebben een

assessment gedaan en daarna ziin 23 deelnemers gestart met de training die

bijeenkomsten, intervisiemomenten en individuele coachingsgesprekken.

deelnemers bij aan de plannen vanuit de strategiegroepen.
Be 0
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ln 2017 heeft een deel van deze deelnemers aan een verkort vervolgtraject deelgenomen, bestaande

uit enkele plenaire (intervisie) bijeenkomsten, coachingsgesprekken en bijdrage aan de

strategiegroepen.

2.4.2.8 Prestotiebox

De middelen vanuit de prestatiebox zijn toebedeeld aan de scholen. De scholen besteden deze

gelden aan activiteiten die bijdragen aan expertiseverhoging van de medewerkers en

kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

2.4.2.9 Beleid gericht op beheersing van uitgoven inzoke uitkeringen no ontslag

Onderwijsstichting KempenKind voert actief beleid om structurele verplichtingen bij medewerkers

zo veel mogelijk te voorkomen. ln het geval dit niet mogelijk is, zal de uitkering na ontslag zo laag

mogelijk gehouden worden binnen de wettelijke mogelijkheden. lndien gegevens tijdig voorhanden

zijn, wordt hiermee rekening gehouden in de begroting. Vanaf 2016 heeft de wettelijke verplichte

transitievergoeding bij ontslag een negatieve invloed.

2.4.3 Orgonisotie

2.4.3. I Klochtenregeling

Onderwijsstichting KempenKind kent een door het bestuur vastgestelde klachtenregeling. Mocht het

nodig zijn dan wordt een klacht doorverwezen naar de onafhankelijke landelijke klachtencommissie.

Gedurende de verslagperiode zijn geen klachten ontvangen die in behandeling genomen moesten

worden door de landelijke klachtencommissie.

ln2017 is een nieuwe vrouwelijke extern vertrouwenspersoon bij Onderwijsstichting KempenKind

gestart. lndien nodig kan ook een mannelijke veftrouwenspersoon ingezet worden.

Daarnaast beschikt elke school binnen KempenKind beschikt over minimaal één interne

veftrouwensPersoon.
lnzet externe vertrouwenspersonen periode 20 l7:

De externe vertrouwenspersoon is in één geval benaderd door een ouder. Hierop heeft het CvB

verschillende malen gesproken met de betrokkenen en is de situatie voor alle partijen in goed

overleg opgelost.

Daarnaast kwam vanuit het onderwijs een vraag aan de extern vertrouwenspersoon. De extern

vertrouwenspersoon heeft de betrokken school geadviseerd in de te zetten stappen. Hiermee is de

situatie opgelost.

De enkele overige contacten van intern vercrouwenspersoon en /of bestuur met extern

vercrouwenspersoon waren kortdurend ( I of 2 keer per casus). Zij kregen door het consult

voldoende handvatten om verschillende zaken zelf op te pakken en op te lossen.

Verder heeft de extern vertrouwenspersoon een inhoudelijke netwerkbijeenkomst gegeven voor de

interne veft rouwenspersonen.

Vertrouwensinspecteu r
ln één geval heeft het CvB advies ingewonnen bij de vertrouwensinspecteur op advies van de externe

vertrouwensinspecteur. Hierop zijn op advies van de vertrouwensinspecteur gesprekken gevoerd en

is de situatie naar wens afgehandeld.

2.4.4 Huisvesting

Meerjarenonderhoudsplan

ln het verslagjaar 2017 is het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd voor
ln 2016 is gestart om zelf de aanpassingen in de MOP te doen. Dit is in 2017

ofurdrer*ddffiÀath.

aanpassingen van het te verwachten en uit te voeren onderhoud in ons systeem ig
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Daarvoor is bij een aantal scholen een schouw gedaan. De andere scholen zijn volgend jaar aan de

beurt m.u.v. de scholen waaryoor grote nieuwbouw of renovatieplannen zijn zoals Het Palet, de

Mariaschool, de Vest en de Groote Aard.

2.4.4. I Gemeente Eersel

Jacobusschool en Wereldwijs te Eersel zijn nu ondergebracht in het gerenoveerde gebouw van de

voormalige St. Willibrordusschool, nu het Kind Centrum Eersel (K.C.E.) genaamd. Naast de beide

scholen is er ook een grote afdeling van N I gehuisvest.

ln juli 201 7 is ook de geheel vernieuwde speelplaats in gebruik genomen. Eind 2017 is gestart met de

verdere inrichting van het terrein waarbij ook het omliggende park betrokken wordt door de

gemeente.

Er wordt nauw samengewerkt met de gemeente , kinderdagverblijf N I en andere belangengroepen

over de verdere inrichting van het terrein.
ln 2018 moet een nieuw meerjaren onderhoudsplan voor K.C.E. opgesteld worden.

De Groote Aard te Eersel

ln verband met nieuwe ideeën over de onderwijskundige aanpak en het bijbehorende gebruik van het

gebouw is de renovatie van het dak doorgeschoven. De ideevorming over het onderwijsconcept

loopt nog. Met uitvoering van onderhoud wordt terughoudendheid omgegaan, in afwachting van de

nieuwbouwplannen.

De St Jan te Duizel

De aula en het aangrenzende lokaal zijn helemaal gerenoveerd en voorzien van nieuw meubilair en

vloerbedekking. Het lokaal is als een multifunctionele ruimte bij de aula getrokken.

T.a.v het nieuwe verwarmings- en beheersysteem is tevreden gereageerd. Nu blijkt er een upgrading

nodig te zijn van het ICT besturingssysteem; De verwachting is dat we dan in de "cloud" het systeem

kunnen gaan beheren.

Verder is alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud gedaan. Plannen voor het upgraden van de

andere lokalen zijn er wel, maar moeten nog verder vorm krijgen.

2.4.4.2 Gemeente Biadel

ln 2016 is een basis gelegd voor de verdere uitwerking van de diverse plannen voor de scholen in de

gemeente Bladel. De gemeente heeft een strategisch huisvestingsplan Primair Onderwijs gemaakt.

Dit plan omvat een inventarisatie van leerlingaantallen, herkomst van de leerlingen, beschikbare

ruimten en kwaliteit van de onderwijsgebouwen.

Op basis hiervan zal in 2017 een uitvoeringsplan gemaakt worden, waarin de concrete maatregelen

voor de verschillende scholen benoemd worden.

De Vest te Hoogeloon

ln 2016 is door de gemeente een stedenbouwkundige studie gemaakt op basis van een

herontwikkeling met een nieuw gebouw en aanvullende woningbouw. Uitgangspunt daarbij is de

ontwikkeling van de Vest als lntegraal Kindcentrum. ln 2017 is in verband met de nieuwe plannen

alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd.

De Piramide te Bladel

Naar aanleiding van de in 201 6 gerealiseerde verbouwing heeft de brandweer een grote controle
gedaan op brandwerendheid; daarbij is geconstateerd dat in een ander gedeelte van het gebouw dan

waar verbouwd is, het gebouw niet voldeed aan de eisen m.b.t. brandwerend

onderhoud is in samenwerking met de brandweer opgelost.

Beu
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Daarnaast is alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd.

Het Palet te Hapert

Voor 2016 is alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd.

Met het ontwerp van een nieuwe schoolgebouw, als onderdeel van een groot MFA is een start
gemaakt. De gemeenteraad heeft een bouwbudget beschikbaar gesteld. Een stedenbouwkundig

bureau is gestart met het maken van de stedenbouwkundige visie en eerste vlekkenplannen.

Franciscusschool te Bladel

ln 2017 is alleen het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Er is een start gemaakt met een

onderzoek naar de financiële haalbaarheid van verbetering van ventilatie en koeling op korte termijn

alsmede een aanpassing van de teamkamer.

Verder is alleen het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd zoals binnenschilderwerk.

De Toermalijn te Bladel

Het ventilatiesysteem vertoont slijtage. Daardoor zijn er vanuit de omgeving klachten gekomen met
betrekking tot geluidsoverlast. Dit is ondertussen grotendeels opgelost. Met I klager zijn we in
overleg over extra maatregelen.

De Mariaschool te Bladel

Voor de Mariaschool is alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Uitgangspunt voor
het strategisch huisvestingsplan is dat de school qua bouwkundige staat en ruimtelijke indeling toe is

aan een herindeling/ renovatie gekoppeld met een ontwikkeling naar een integraal Kindcentrum. ln

2017 is alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd.

De Lambertusschool te Netersel
ln 2017 is het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd

2.4.4.3 Gemeente Reusel - De Mierden

De Leilinde te Reusel

Na uitvoering van de verbouwing- en uitbreiding in 201 6 is in 20 I 7 naast een grote binnen

schilderbeurt alleen het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd.

De Torelaar:

Voor de Torelaar is het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd

D'n Opstap te Lage Mierde

Voor D'n Opstap lopen nog de gesprekken met de gemeente over het beheer en de uitvoering van

het onderhoud m.b.t. de Ster en spofthal.

De Akkerwinde te Hooge Mierde

Voor de Akkerwinde is in 2017 een gedeelte van het dak vernieuwd i.v.m. overlast door ongedierte.

Dit is niet door de gemeente verzekerd. Verder is het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd.

De Clemensschool te Hulsel

Bij de Clemensschool is het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd.

fuCro*eHorunti-;
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3. FINANCIEN

3.1 Doelstellingen
De doelstelling van Onderwijsstichting KempenKind is het waarborgen van een financieel gezonde

continutteit van de stichting in het algemeen en haar scholen in het bijzonder. De belangrijkste

drijfueer is continuiteit van goed onderwijs.

3.2 Beleid
De stichting is er voor het onderwijs. ln dit verband past het dat de beschikbare financiële middelen

zo effectief mogelijk worden beheerd en ingezet.

Het beleid van Onderwijsstichting KempenKind is erop gericht dat het een redelijk eigen vermogen

bezit. Door het bestuur zijn nog geen streefwaarden vastgesteld.

3.3 Samenvatting jaarrekeni ng 20 I 7

ln dit hoofdstuk zijn de staat van baten en lasten en de balans opgenomen.

Staat van baten en lasten (x € 1.000)

Realisatie

Baten 2Ol7

Rijksbijdragen OCW 20.750

Overige overheidsbijdragen- en subsidies 487

Overige baten 233

Totaal baten 2t.47t 20.904 567 20.875

Begroting
20t7

20.245

450

2t0

Verschil

505

38

24

Realisatie

20t6
20. I 98

5t6

t6t

Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingslasten

Huisvestingslasten

Overige lasten

Totaal lasten

18.045

554

t.708

t.553

18.422

578

t.722

t.473

-375

-24

-t4
80

t8.375

565

t.752

t.307

21.862 22.196 -333 22.001

Saldo baten en lasten -39 r -t.292 900 -1.t26

Saldo Íinanciële baten en lasten l4 t5

Nettoresultoat -377 -1.277 899 -t.08s

De exploitatierekening is de staat van baten en lasten en laat zien welke baten en lasten er in enig

jaar zijn geweest. De bijgevoegde analyse is voor het grootste deel gericht op het verklaren van de

verschillen tussen begroting en realisatie. De laatste cijferkolom met de gegevens van het voorgaande

jaar biedt een ontwikkelingsbeeld.

ln2017 is de begroting tussentijds niet gewijzigd.

40
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Resultaat

Zoals in bovenstaand overzicht is te zien, is het jaar 2017 afgesloten met een negatief saldo van

€ 377.000 en is daarmee € 899.000 hoger dan de begroting en € 709.000 hoger dan in 2016.

Baten

De totale baten zijn € 567.000 hoger dan begroot. Daarvoor zijn de volgende oorzaken aan te

wijzen:

o Rijksbijdragen+€505k
Aanpassing van de personele bekostiging schooljaar 2016-2017. De kabinetsbijdrage is wat hoger dan

verwacht met2,26yo.ln de begroting is uitgegaan van een stijging van 17". Effect +€ 106k. Het is altijd

prettig om extra middelen te ontvangen, echter het moment waarop bekend wordt dat het

Ministerie aanvullende bekostiging doet over schooljaar 201 6-201 7 is medio oktober 2017. Op dat

moment is er geen ruimte meer om dit geld nog in te zetten waaryoor het bedoeld is: extra

personeel.

Op de personeels- en arbeidsmarktmiddelen is eveneens een hogere kabinetsbijdrage gekomen. Voor
het schooljaar 201 6-2017 betekent dit aanvullen d € 26k en voor schooljaar 2017-2018 € 28k extra.

Effect +€ 54k.

Het bedrag voor de prestatiebox is voor schooljaar 2017-2018 verhoogd met € 42 per leerling; ten

tijde van de begroting was dit niet bekend. Effect +€ 69k.

Voor eerste opvang vreemdelingen (neveninstroom) is € 187.000 meer ontvangen dan begroot. ln de

begroting was rekening gehouden met 2 klassen neveninstroom, maar dit zijn er in de loop van het

jaar 3 geworden.

Op de groeibekostiging personeel en materieel samen is € 59.000 meer ontvangen dan begroot.

o Overige overheidsbijdragen + € 38k

Bij de overige overheidsbijdrage is in de begroting een bedrag opgenomen voor huur van gymzalen

de bijdrage voor neveninstroom en de kosten voor bewegingsonderwijs, muziek en cultuur waaryoor

de gemeente (een gedeelte van) de kosten op zich neemt. ln de jaarrekening 201 7 zit zowel de

afrekening van het muziekonderwijs van 2016 als van 2017. Effect +€ 30k. De Piramide heeft een

gymvergoeding ontvangen die hoger was dan in de begroting opgenomen. Effect +€ l4k.

Het Palet heeft € 18.000 meer ontvangen van de 4 Kempen gemeenten op de neveninstroom dan

begroot, maar heeft daarnaast geen gymvergoeding ad € 18.000 ontvangen. De kosten voor de

gymzaal zijn rechtstreeks door de gemeente voldaan en dus is er ook geen gymvergoeding ontvangen.

o Overige baten + €.24k
Op de post verhuur is € 32.000 minder ontvangen. Alle scholen hebben minder verhuurontvangsten

gehad dan begroot. De detacheringen zijn bijna € 14.000 lager. Zowel bij het Palet als bijde Groote

Aard waren detacheringen begroot, maar hebben geen doorgang gevonden.

De overige baten zijn € 64.000 hoger. lncidenteel heeft KempenKind in 2017 een schade uitkering ad

€ 27k ontvangen vanwege regres op verzuimkosten door een ongeval van derden. Daarnaast zijn

gelden ontvangen vanuit het Samenwerkingsverband voor deelname in commissies en heeft het

Centrum Passend Onderwijs meer diensten verleend ad € 25k dan waar in de begroting rekening

mee was gehouden. ln de jaarrekening is een uitsplitsing van de overige baten te vinden.

Crowe Horwath.
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Lasten

De lasten zijn € 333.000 lager dan begroot.

Personeelslosten

Personeelslasten

Brutolonen en salarissen

Loonkosten vervangers

Sociale lasten

Pensioenlasten

Subtotool lonen en solorissen

Werkkostenregeling

Payrolling

lnhuur externe deskundigheid

Cursuskosten

Overige personele lasten

Subtotaol overige personele losten

Af: Uitkeringen UWV

Af: Uitkeringen VF

Subtotoal uitkeringen

Totaal personeelslasten

17.362.191 17.669.121

Realisatie

r6.855.419

5 r3.848

0

-7.077

Budget

r7.r36.t2t

533.000

0

0

Verschil

280.702

t9.r52

0

7.077

306.930

t28.679

6 r.65 r

344.499

256.299

r0s.52 t

r32.500

0

300.688

2t4.t00

r 09.1 00

3.82 t

-6 t.65 t

-43.8 t I

-42.199

3.579

896.650 756.388 -t40.262

-207.192

-5.323

-4.000

0

203.192

5.323

-2 t2.5 t5 -4.000 208.5 r5

375. I 83

De kosten voor lonen en salarissen, gecorrigeerd voor ontvangen uitkeringen, komen

€ 515.000 (€ 208.000 meer ontvangen aan uitkeringen + € 307.000 zijnde het subtotaal lonen en

salarissen) lager uit dan het begrote bedrag. Per augustus20lT zijn veel leerkrachten/directeuren met

pensioen gegaan en goedkopere leerkrachten/directeuren voor terug gekomen. ln totaal zijn er 30

personen tot en met 30 september uit dienst gegaan en aan instroom hebben we l7 personen.

Hierbij is geen rekening gehouden met (tijdelijke) uitbreidingen van huidig personeel.

Sinds I januari 20 I 6 is onderwijsstichting KempenKind eigen risicodrager voor de vervangingen. Voor

de begroting 2017 is bepaald dat de scholen de eerste zeven dagen zelf de kosten voor vervanging

moeten dragen in geval van ziekte. Hiervoor hebben de scholen ook een budget beschikbaar. Na 7

ziektedagen worden de loonkosten in het kader van solidariteit bovenschools gedragen. De

loonkosten voor vervangers liggen nagenoeg op het begrote bedrag.

ln de uitkeringen UWV zit een bedrag van € 14.000 te betalen aan het UWV in verband met in het

verleden (2014 en 201 5) teveel ontvangen WW-premie.

Vanuit het ABP (pensioenfonds) is een restitutie ontvangen.

Het subtotaal overige personele lasten is € 140.000 hoger en dit wordt voornamelijk veroorzaakt

door:
oplossing,

prevaleren. Daarnaast heeft een aantal scholen een pedagogisch medewerker van de
Beu
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laten vervangen. Voor extern personeel is € 50.000 meer uitgegeven, maar voor werving personeel

(wordt ook gezien als inhuur externe deskundigheid) is € 7.000 minder uitgegeven. ln 2017 is een

talentenontwikkeling geweest voor leerkrachten om de competentie in beeld te brengen. Gericht op

doorstroom van leerkrachten naar intern begeleider, management, team etc.
. Op overige personele lasten zijn de volgende overschrijdingen:

- Dotatie personeelsvoorziening niet opgenomen in begroting + € 33k

- Arbo-kosten -/- € 44k

Het aantal FTE's per 3l-12-2017 bedraagt 283 en onderstaand is de uitsplitsing per categorie weer
gegeven:

FTE's per

ultimo

2017 2016 20t5

x Directie t6 t7 20

xoP 203 204 196

* ooP 62 62 59

Totaal 28t 283 275

WNT
Per I januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfuctionarissen publieke en semipublieke

sector (WNT) in werking getreden. Doel van de regeling is het bevorderen van transparantie en

openheid aangaande de norm voor maximale bezoldiging van de functionarissen wordt overschreden.

De bezoldigingsnorm 2017 voor KempenKind is gemaximeerd op € l4l .000. Het honorarium van de

bestuurders van KempenKind ligt onder de norm. ln bijlage H en I is per bestuurder een overzicht

oPSenomen.

Afschrijvingslosten

De afschrijvingslasten liggen € 24.000 onder de begroting. Het beleid van Onderwijsstichting

KempenKind is om af te schrijven met ingang van het jaar van aanschaf. ln 2017 is voor € 760.000

geihvesteerd in materieel vast actief. Dit is € 327.000 minder dan begroot. Vooral in leermiddelen is

minder geïnvesteerd dan begroot. Dit heeft te maken met het feit dat veel scholen over zijn gegaan

naar Snappet. Snappet is een adaptief onderwijsplatform. Geen papieren werkboeken meer, maar een

tablet voor leerlingen vanaf groep 4.

lnvesteringen die geheel afgeschreven zijn, zijn van de activalijst afgehaald.

ficrowe
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lnvesteringen tm 3 I december 2017
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Huisvestingslosten

De huisvestingslasten zitten € 14.000 onder begroting. ln de postonderhoud is in de realisatie

€ 523.545 opgenomen voor de samenvoeging van de Wereldwijs (voormalig Willibrordusschool) en

de Jacobusschool. Dit zijn kosten die de gemeente niet vergoed. Wel waren deze kosten in de

begroting opgenomen.

ln 2015 is de ontwikkeling van het plan voor de renovatie van het bestaande schoolgebouw van de

Willibrordusschool, de uitbreiding met ca 700 m2 aanvullende nieuwbouw voor huisvesting van de St

Jacobus en ca 300 m2 ten behoeve van de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar door Nummereen

Kinderopvang verder uitgewerkt. ln december 2015 is de aanbesteding uitgezet. ln het voorjaar van

201 6 is gestart met de bouw. De bouw was met de meivakantie 2017 gereed.

ln verband met de veiligheid en de structuur van het ontwerp is besloten om het oorspronkelijke

uitgangspunt van gefaseerd bouwen te wijzigen en toch gebruik te maken van tijdelijke huisvesting.

Hiervoor is een verhoging van het budget noodzakelijk geweest. Tevens is besloten om een

innovatief ventilatiesysteem toe te passen.

Er wordt nauw samengewerkt met de gemeente en andere belangengroepen.

Daarnaast is de post huur € l9k lager dan begroot, dit betreft de niet ontvangen facturen voor
gymzalen extern. De overige posten vertonen geringe verschillen ten opzichte van de begroting.

Overige losten

De overige lasten zijn € 80.000 hoger dan begroot. Deze post bestaat uit een groot aantal subposten.

De opvallendste posten zijn:

- Deskundigenadvies € 72.000 minder uitgegeven dan begroot, in de begroting zijn kosten voor
inhuur deskundigen opgenomen voor een eventuele fusie met SKOBOS. Uiteindelijk is deze fusie

afgewend door cultuurverschillen tussen beide organisaties.

- ICT is € 92.000 hoger dan begroot. Vooral de kosten voor lCT-licenties zijn hoger. ln de

begroting is voor ICT een aanvullende post opgenomen voor ICT projecten/experimenten ad €
45k en voor een tijdelijke projectbegeleiding ICT ad € 30k. Voor de projecten/experimenten zijn

nog geen kosten gemaakt. Vanaf I oktober 2017 is de projectleider ICT opgevuld voor 0,2 fte

door uitbreiding van een huidig personeelslid, waardoor de gerealiseerde kosten in de

loonkosten zitten. Daarnaast is KempenKind in juni20l7 overgesta4#{rg1bfiroWbfwath,
netwerkbeheerder Ratho. Hiervoor ziin in 2017 initiële migratiekostdí'Se'rp$gubÍ$f.n fot
slot overschrijden nagenoeg alle scholen op de ICT-kosten. 
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De reproductiekosten zijn € I 1.000 hoger dan begroot. De huur van de printers van het vierde

kwartaal 2016 is ten onrechte in januari 2017 geboekt en is voor de jaarrekening 2016 niet

gecorrigeerd (effect € l7k).

Op de grootboekrekening vieringen zijn de kosten die gemaakt zijn voor het afscheid van 2

directeuren geboekt. Overschrijding van € l7k.

Aan juridische kosten is € l4k meer uitgegeven dan begroot. Dit betreft € I 0k voor het

uitzoeken van de positie van Click, daarnaast nog diverse urendeclaraties van personeel dat uit

dienst gaat.

Finonciële boten en losten

De financiële baten en lasten vallen met een bedrag van € 2.000 ongunstiger uit. De financiêle baten

en lasren zijn conform begroting en zijn lineair over het kalenderjaar verdeeld. Op 27 september is er

€ 500.000 van de VermogenSpaarrekening overgeboekt naar de rekening-courant. Dit geld is met

name gebruikt om de uitgaven met betrekking tot Kern Eersel te kunnen betalen.

Het saldo op de VermogenSpaarrekening bedraagt hierna €.4.023.379.

De rente die ontvangen wordt op deze rekening is 0,3%, in de begroting is gerekend met gemiddeld

€ 4.000.000 tegen 0,5% rente.

3.4 Realisatie 20 | 7 ten opzichte van 201 ó

Het exploitatiesaldo over 2017 is ten opzichte van het iaar 2016 € 813.000 lager. ln onderstaand

overzicht is te zien waar de verschillen in zitten:

Boten

Hogere rijksbijdragen

Lagere overheidsbijd ragen

Hogere overige baten

Subtotaal

Losten

Lagere personele lasten

Lagere afsch ri jvi ngslasten

Lagere huisvestingslasten

Hogere overige lasten

Subtotaal

Finonciële baten en losten

- Minder financiële baten

Totaal

"'"fi"8Ë6intËFtnruath.
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€, 552.000

€ 28.000

€ 72.000

€ 330.000

€ r r.000

€ 44.000

€ 246.000

€ 596.000 +/+

€ r39.000 -/-

€ 26.000

€ 709.000 -/-

Baten

Rijksbíjdragen

ln de Rijksbijdragen is een compensatie opgenomen voor de gestegen loonkosten en eenmalige

uitkering in 2017. Het bedrag per leerling voor de prestatiebox is in 201 7 verhoogd met ongeveer

€ 45,-. Tot slot heeft KempenKind in 20|,7 vele malen meer eerste opvang
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Overheidsbijdrogen en -subsidies

Aan overheidsbijdragen en -subsidies is € 28.000 minder ontvangen, door een subsidie die de Groote
Aard in 2016 heeft ontvangen ad € 20k, daarnaast een aantal scholen minder kosten door vervallen

huur gymzalen.

Overige boten

De overige baten zijn €72.000 hoger dan in realisatie 20l6.Zoals eerder al vermeld heeft KempenKind

incidenteel in2017 een schade uitkering ad €ZTkontvang vanwege regres op verzuimkosten door een

ongeval van derden. Daarnaast zijn gelden ontvangen vanuit het Samenwerkingsverband voor deelname

in commissies en heeft het Centrum Passend Onderwijs meer diensten verleend ad € 25k.

Lasten

Personeelslosten

Personeelslasten

Brutolonen en salarissen

Loonkosten vervangers

Sociale lasten

Pensioenlasten

Subtotool lonen en solorissen

Werkkostenregeling

Payrolling

lnhuur externe deskundigheid

Cursuskosten

Overige

Subtotool overige persone/e /osten

Afi Uitkeringen UWV

Af: Uitkeringen VF

Subtotaol urtkeringen

Totaal personeelslasten

-7.077

€ 17.362.191 € 17.26t.092 € - r0 r.099

€

€.

€

€

20tf
t6.855.4 r9

5 r3.848

20 tó

€ 13.266.946

€

€ 2.407.660

€ t.586.486

t46.570

170.793

282.9t3

276.36s

286.532

-227.439

t79.2t9

Verschil

€. -3.588.473

€. -5 r3.848

€ 2.407.660

€ r.593.563

t7.89 t

t09.t42

-6 t.586

20.066

t8r.0tr

-20.247

t84.542

€

€

€

€

€

128.679

6 t.651

344.499

256.299

t05.52 t

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ 896.650 € r.r63.t73 € 266.523

€

€

€

€

-207.t92

-5.323

€

€

€ -2 t2.5 t5 € -48.220 € 164.295

€ r8.046.325 € r8.376.045 € 329.720

NB De sociale lasten en pensioenlasten voor 2017 zijn in de jaarrekening uitgesplitst.

De lonen en salarissen minus de uitkeringen zijn voor 2017 € 17.149.676 en voor 2016€ 17.212.872.

Het verschil betreft dus € 63.1 96 minder kosten in 2017.

ln april 2017 hebben alle medewerkers een eenmalige uitkering ontvangen ad € 500,-, daarentegen in

20 I 6 is in de CAO PO afgesproken dat alle werknemers per I januari 201 6 een loonsverhoging van

3,8% hebben ontvangen. Het aantal fte in 20l7 ten opzichte van 201 6 is gedaald met 2 fte.

Daarnaast is in 201 6 meer uitgegeven aan payrolling, aangezien er tot I -8-20 I 6 een vacaturestop

gold.

ln de overige personele lasten zitten in 2016 de reiskosten woon-werk en de

deze kosten zitten in 2017 ad € l77k bij de brutolonen en salarissen.

dienstreizen ad € l62k
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Afschrijvingslosten

De afschrijvingslasten zijn € I I .000 lager. Het investeringsniveau 20 I 7 bedraag! € 760.000 en in 201 6

€ 408.000. ln 2017 is € 180.000 meer aan meubilair uitgegeven, dit is verklaarbaar door Kindcentrum

Eersel. Ook is er nog bijna € 100.000 meer aan ICT uitgegeven als het jaar daarvoor.

Huisvestingslosten

De huisvestingslasten zijn € 44.Q00 lager dan in het jaar 2016. Dit wordt veroorzaakt door dat er in

2017 minder kosten geweest zijn voor huren, doordat de gemeente zelf de factuur intern verrekend

heeft.

Overige losten

Op overige lasten is ten opzichte van het jaar 201 6 €,246.000 meer uitgegeven.
. Administratie- en beheerslasten € 27.000-l-
. lnventaris, apparatuur en leermiddelen € 219.000
. Overige €. 54.000

- Vanuit Driessen heeft KempenKind in 2017 extra ondersteuning ontvangen op HRM gebied.

- Op deskundigenadvies is in 2016 flink geinvestereerd in professionalisering van de leerkrachten.

- De juridische kosten zijn in 2017 hoger door het onderzoek naar Click.

- Op ICT is bijna € l80k meer uitgegeven in 2017. Vooral de migratie naar Ratho aanvullend € 4l k

en in 2017 zijn er nog kosten voor Skool geweest en ook al kosten voor Ratho, waarbij het

totaal aan beheerskosten hoger is dan in 2016; effect € 45k. Op ICT hardware € 30k meer

uitgegeven. Eind 2017 is Ratho bij een paar scholen begonnen met het up-to-date brengen van

het WiFi netwerk en de telefonie. ln 2018 zal dit verder op de andere scholen voortgezet

worden. Tot slot hebben de directeuren/CvB en staf in 2017 een nieuwe telefoon ontvangen.

- Op de overige onderwijslasten is in 2016 een positieve boeking gedaan van € l8k zijnde

afboekingen van balansposten uit 2012 en 2013. ln 2017 daarentegen zijn daar kosten geboekt

voor de verhuizing van Wereldwijs en de Jacobus ad € 13,5k en een bijdrage aan de bibliotheek

ad €7k.

Finonciële boten en losten

Het saldo op de financiële baten en lasten is € 26.000 lager dan in 2016.

Dit is volledig te verklaren doordat het rentepercentage op de vermogensspaarrekening lager

geworden is. Op ! januari 20 I 6 bedroeg het rentepercentage I , I % en op 3 I december 2017 was dit

0,3%.

3.5 Balans

ln onderstaande tabel is de balans per 3 I -12-2017 en 3 I -12-201 6 opgenomen (x € I .000).

Waar de exploitatierekening de baten en lasten van een kalenderjaar laat zien, geeft de balans aan

welke waarden (activa) er aan het begin en aan het eind van een kalenderjaar in een organisatie

aanwezig zijn en waar deze vandaan komen (passiva).

)1Cro*"Honnath,

Beu
50

Bestuursverslog 20 I 7.docx 36 Tel, +31 ((tb4s2à6ê 96 10



Bedragen x (€ 1.000)

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen

lnventaris en apparatuur

Leermiddelen

Overige mva

Financiële vaste
activa

Effecten

Overige vorderingen

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren

Ministerie OCW

Gemeente

Nog te onwangen

3t-t2-
20'|7

3I-l2-
2016

3I-t2-
2017

3l-l2-
2016

408

t.92t

681

75

3.085

0

254

254

32

955

284

t86

1.457

427

t.696

682

75

2.880

264

5.839

5.839

t.3 t6

356

t.672

7t3

J7

6.216

6.246

r.378

353

t.731

0

264

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserye

Voorzieningen

Onderhoudsvoorz.

Overige voorzieningen

Kortlopende schulden

Crediteuren

Belastingen en premies

sociale verzekeringen

Schulden ter zake van

pensioenen

Overige kortl.
schulden

Overlopende passiva

22

995

363

t75

t.555

27

765

227

838

998

203 t79

24

773

t.768

Liquide middelen
tt

4,7 t! 5.01ó

Totaal 9.509 9.7 t 5 Totaa! 9.509 9.7 r s

Voste octivo

De investeringen die in2017 zijn gedaan, zijn conform de begroting en het investeringsplan die

beiden jaarlijks worden geactualiseerd.

ln 2017 is voor € 760.000 geïnvesteerd ten opzichte van een begroot bedrag van € I .087.000; er
hebben geen desinvesteringen plaatsgevonden. Dit betekent dat er in 2017 voor € 327.000 minder is

geïnvesteerd. Voor al de investeringen in leermiddelen (- € 174.000) blijven achter. Leermethoden

worden steeds meer op ICT georiënteerd.

De volgende bedragen zijn in 2017 geïnvesteerd:

- € 0 aan gebouwen en verbouwingen;

- €. I 7.000 aan inventaris en apparatuur;

- € 290.000 aan meubilair;

- € 247.000 aan ICT;
- € 206.000 aan leermiddelen.

Crowe l-lorwath,,
FÀederer
iil"..ilrwJ#'d"
5651 qpóftófftr.rven
Tel, +31 (0)4U 264 96 10
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De afschrijvingskosten over 2017 zijn becijferd op € 554.000. De totale materiële vaste activa zijn per

saldo met € 205.000 toegenomen.

Fi n o n ciële v oste a ctiv o

Onder de financiêle vaste activa is per 3l december een waarborgsom opgenomen voor Snappet.

Een aantal scholen is per eind 2015 overgestapt op tablet onderwijs. Voor het gebruik van elke tablet
moet een borg betaald worden, de borg wordt terugontvangen op het moment dat met Snappet

gestopt wordt en de tablet ingeleverd wordt.
Een specificatie van de Íinanciële vaste activa is opgenomen in de jaarrekening.

Vorderingen

De gemeentelijke vordering is met € 79.000 gedaald ten opzichte van het jaar 2016. Bij een aantal

scholen is er een traject om te komen tot nieuw- of verbouw opgestart dan wel afgerond. Met de
gemeenten is afgesproken dat KempenKind de betreffende facturen eerst voldoet en vervolgens een

declaratie indient bij de gemeente. ln de jaarrekening staan de gedetailleerde specificaties van de

vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn met € 304.000 gedaald.

Voor een exacte speciÍicatie wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht, model A. 1.3. in de
jaarrekening. ln het kasstroomoverzicht worden de mutaties tussen de beginstand en de eindstand

van de liquide middelen inzichtelijk gemaakt. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

Het negatieve resultaat over het jaar 2017 is verwerkt in het eigen vermogen. Het resultaat is

toegevoegd aan de algemene reserve, waardoor deze ten opzichte van het vorige jaar is gedaald

Voorzieningen

De voorzieningen zijn per 3 I december 2017 € 60.000 lager in vergelijking met een jaar eerder.
. Voorziening jubilea (€ 323.000)

Deze voorziening is bedoeld om de uitgaven voor toekomstige jubileumgratiÍïcaties te kunnen

bekostigen. Op basis van het huidige personeelsbestand en hantering van dezelfde uitgangspunten als

voorgaand jaar is de omvang van de voorziening jubilea, € 319.000, voldoende. Hiermee stijgt de

voorziening met € 4.000 ten opzichte van 2016.

r Voorziening onderhoud (€ 1.316.000)

De meerjarenonderhoudsplanning wordt jaarlijks opgesteld. Vanaf 201 5 is bepaald dat niet jaarlijks

alle scholen in de schouw betrokken zullen worden, maar de ene helft het ene jaar en de andere helft
het jaar daarop. Op basis van de actualiteit wordt bekeken of het noodzakelijke onderhoud kan

worden uitgevoerd en of de voorziening toereikend is voor het uitvoeren van al het onderhoud voor
de komende l5 jaar. Op basis van deze bijgestelde planning is berekend dat een dotatie van €
488.000 in 2016 toereikend is om de voorziening op niveau te houden. ln 2017 is

meer aan de voorziening onttrokken dan gedoteerd, waardoor de voorziening met
€ 62.000 is gedaald ten opzichte van vorig jaar. ln 2018 zal de meerjarenonderhoudsplanning weer
verder worden geactualiseerd en zullen de scholen die niet in de schouw betrokken zijn opnieuw
worden geschouwd.

Horwath,
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Beu
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. Voorziening spaarverlof (€ 34.000)

De voorziening spaarverlof is bedoeld om de vervanging van de verlofaanspraken in de toekomst te
kunnen bekostigen. Omdat de regeling in 2013 is aangepast, wordt momenteel niet meer extra

gespaard voor verlof en betreft de voorziening alleen nog oude rechten. De voorziening zal daarom

in de loop van tijd verdwijnen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden ad € 1.998.000 zijn met € 230.000 toegenomen ten opzichte van

3 l- l2-2016. Voor een specificatie van de kortlopende schulden wordt verwezen naar de jaarrekening

over 20 I 7.

De crediteuren zijn leveranciers die nog betaald moeten worden. Dit bedrag is ten opzichte van 2016

toesenomen.
De overige kortlopende schulden zijn vergelijkbaar met de schulden aan crediteuren. Het zijn

onvermijdelijke schulden omdat het tijdstip waarop de hoogte van de schuld bekend wordt, dicht
voor of net na 3l december ligt.

De overlopende passiva betreft grotendeels een schuld aan het personeel in verband met het

opgebouwde recht op vakantiegeld dat normaliter in mei van het volgende jaar wordt uitbetaald.

Daarnaast zijn de gelden voor zware ondersteuning die KempenKind vanuit PO de Kempen heeft

ontvangen, maar waar nog geen arrangementen voor zijn afgegeven ad € 142.000 onder deze post

oPSenomen.

3.ó Kengetallen per balansdatum
Vanuit bovenstaande staat van baten en lasten en balans kan een aantal kengetallen worden gehaald.

De kengetallen over de kalenderjaren 2017,2016 en 2015 zijn opgenomen in onderstaandetabel.

Signaf erings- 3l - l2-2017 3l - 12-201ó 3 l- l2-2015

Financiële positie

Liquiditeit

Solvabiliteit I

Solvabiliteit 2

Rentabiliteit

Kapitalisatiefactor

Weerstandsvermogen

Huisvestingsratio

Staatvan baten en lasten

Personele lasten van totaal

Afschriivingslasten van totaal

Huisvesti ngslasten van totaal

Ov. instellingslasten van totaal

waarden
< 0,75

< 0,3

l-jarig < -0,l0

< 0,05

> 0,t0

Gem 805

20a6

2,s6

0,60

0,74

0$0%

45,1%

0,29

7,9%

3,09

0,6 r

0,79

-t,75%

44,3%

0,28

7,9%

3,72

0,64

0,82

-5,20%

46,6%

0,31

8,0%

0,67

0,82

-1,32%

5t,t%

0,37

5,8%

3,90

82,s4%

2s3%

7,8t%

7,t0%

83,s2%

2,s7%

7,96%

5,94%

84,86%

2,81%

5,69%

6,64%

Met ingang van 2016 maakt de inspectie voor haar financiële toezicht gebruik van bovenstaande set

kengetallen (geel gemarkeerde regels) met bijbehorende signaleringswaarden. De signaleringswaarden

van de kengetallen zijn nadrukkelijk geen normen. Zij dienen als detectiemiddel van mogelijke

problemen fucrowu Honnath.
F

0
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Liquiditeit

Dit kengetal geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is om op korte termiin aan haar

kortlopende schulden te voldoen. Dit kengetal zou volgens bedrijfseconomische maatstaven boven de

I moeten liggen. Op dat moment zouden de korclopende schulden (ineens) voldaan kunnen worden.

Omdat dit kengetal boven deze waarde ligt en gezien het feit dat de stichting de afgelopen jaren niet

in liquiditeitsproblemen is geweest, kan geconcludeerd worden dat de liquiditeit ruim voldoende is en

de stichting in principe aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Het kengetal is

berekend door het totaal van de vlottende activa te delen door het totaal van de schulden.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft inzicht in hoeverre een organisatie op lange termijn aan haar verplichtingen kan

voldoen. Volgens bedrijfseconomische maatstaven zou de solvabiliteit meer moeten bedragen dan

0,25. Hieraan voldoet de stichting in ruime mate. Het kengetal solvabiliteit I is berekend door de

algemene reserve te delen door het totaal van de passiva. Het kengetal solvabiliteit 2 is berekend

door het eigen vermogen en de voorzieningen te delen door het vreemde vermogen.

Rentobiliteit

Het kengetal rentabiliteit wordt berekend door het exploitatieresultaat af te zetten tegen de totale

baten. Dit kengetal heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een Positief
dan wel negatief exploitatieresultaat. Daarbij wordt uitgegaan van de gewone bedrijfsvoering.

Aangezien het exploitatieresultaat, negatief is de rentabiliteit ook negatief.

Kapitolisatiefaaor

De kapitalisatiefactor geeft weer in welke mate middelen zijn ingezet ten dienste van het onderwiis.

Een lage factor geeft aan dat of veel middelen worden ingezet of ingezet worden in de nabiie

toekomst. Voor grote organisaties is de bovengrens vastgesteld op 0,35 en voor kleine organisaties

op 0,60. Daar de omzet van de stichting boven de € I miljoen ligt, wordt Onderwijsstichting

KempenKind beschouwd als een grote organisatie. Dit betekent dat de kapitalisatiefactor in het iaar

2017 nog boven de normering is. Overigens moet dit kengetal in samenhang met de overige

kengetallen worden bezien. Dit kengetal geeft de verhouding van de totale activa weer ten opzichte

van de totale baten.

Weerstondsvermogen

Voor invoering van de kapitalisatiefactor werd gewerkt met het kengetal weerstandsvermogen. Dit

kengetal wordt berekend door het eigen vermogen af te zetten tegen de totale baten. Afgezet tegen

het gemiddelde voor de vergelijkingsgroep van KempenKind (B05) in 2016 zit Onderwijsstichting

KempenKind iets hoger (0,31 t.o.v. 0,29). lndien het gemiddelde voor de vergelijkingsgroep (B05)

voor 2017 hetzelfde blijft dus 0,29 dan zakt KempenKind in 2017 onder dit gemiddelde namelijk naar

0,28.

Momenteel is er door het bestuur geen streefwaarde vastgesteld.

Huisvestingsrotio

Deze geeft weer welk deel van de totale lasten is besteed aan lasten voor huisvesting. Daaronder

vallen ook de afschrijvingen voor gebouwen en terreinen. Vanaf 2015 zijn de lasten oor huisvesting

(met inbegrip van afschrijvingen op gebouwen) relatief wat meer gestegen dan de totale lasten,

waardoor de huisvestingsratio hoger is komen te liggen (8 procent). Deze huisvestingslasten bestaan

grotendeels uit dotaties aan de voorziening groot onderhoud als uitvloeisel van de

doordecentralisatie gemeente in 20 I 5. fuCroweHonuath"
Foederbfl
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Daarnaast is deze ratio in 2016 en 2017 gestegen door de kosten voor Kindcentrum Eersel in de

huisvestingslasten op te nemen. Additioneel € 523k per jaar.

Ke n getolle n exploitotie

De personele lasten is de grootste uitgavenpost. Dat blijkt ook uit het kengetal. ln het primair

onderwijs ligt het gemiddelde tussen de 80 en 85. Het landelijk gemiddelde van de vergelijkingsgroep

van Onderwijsstichting KempenKind bedraagt 81,4%. De realisatie komt uit op 82,54%. Het kengetal

voor huisvestingslasten ligt met 7,81% net onder het gemiddelde van 7,9%.
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3.7 Treasury
ln het treasur)rstatuut van de stichting is het beleid ter zake van beleggen en belenen verwoord. Het

treasurystatuut van Onderwijsstichting KempenKind is geiipdatet in het jaar 2017 naar aanleiding van

de nieuwe regeling Beleggen en Belenen. KempenKind voert een zodanig fi

dat haar voortbestaan in financieel opzicht is gewaarborgd. Gezien de publieke

zijn de leidende principes bij het uitvoeren van de treasuDdunctie voorzichtigheid en

l0t6t0t6
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Het algemene uitgangspunt voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is derhalve dat uitsluitend

risicomijdend belegd en beleend. Het beleid is in overeenstemming met de OCW-regeling inzake

beleggen en belenen. Medio 2016 is een nieuwe regeling van kracht geworden. Voor transacties die

gesloten worden na deze datum, is de nieuwe regeling van kracht. Deze regeling stelt (nog) striktere

eisen ten aanzien van het beleggingsbeleid.

De volgende onderwerpen komen in het treasuryverslag aan bod:
. Een liquiditeitsprognose voor de korte en middellange termijn;
. Een overzicht en analyse van de huidige liquiditeits- en risicopositie;
. Een prognose van de ontwikkelingen op de financiële markten (rentevisie) en het fïnancieel

resultaat;
. Een overzicht van de transacties die de afgelopen periode zijn aangegaan op de

geld- of kapitaalmarkt;

Het treasurystatuut heeft tot doel sturing te geven aan de treasuryfunctie en risico's te beperken. ln

20 I 7 is er gehandeld conform de uitgangspunten van het treasurystatuut, wat betekent dat er niet

risicovol is belegd.

Medio 2015 zijn alle effecten verkocht en geen nieuwe beleggingen aangetrokken.

fuCroweHorwath.

L :,:

r

:tiiri.. inli-

Tt'i '.. r ,,i.-i ; ;,.;;.',i.f Si'i ll.l

Bestuursverslog 20 I 7.docx 42 I3-6-20 t8



4. CONTI NUïTEITSPARAG RAAF

Vanaf het verslagjaar 201 3 maakt de continuiteitsparagraaf onderdeel uit van het jaarverslag. De

bedoeling daarvan is om stakeholders kennis te laten nemen van de wijze waarop het bestuur omgaat

met de financiële gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid. Daarmee wordt ook zicht geboden

op het verwachte exploitatieresultaat in de komende jaren en de ontwikkeling van de

vermogenspositie. Van schoolbesturen wordt in toenemende mate gevraagd zicht te krijgen op

majeure ontwikkelingen in de toekomst en duidelijk in beeld te brengen wat de gevolgen daarvan zijn

voor het resultaat en de vermogenspositie.

De volgende gegevens moeten onderdeel uitmaken van de continuiteitsparagraaf:

- Personele bezetting

- Verwachteleerlingaantallen
- Balansgegevens (activa en passiva)

- Staat van baten en lasten

- Risicobeheersing en controle

Naast de gegevens betreffende het verslagjaar, dienen deze de gegevens te bevatten van de 3 jaar

volgend op het verslagjaar, tenzij er dusdanig investeringen zijn de komende jaren dan dienen de

gegevens uitgebreid te worden tot 5 jaar volgend op het verslagjaar. Onderwijsstichting KempenKind

heeft geen investeringen van dien aard dat er tot 5 jaar volgend op het verslagjaar gerapporteerd

dient te worden.
KempenKind heeft een meerjarenbegroting opgesteld voor de periode 2018-2022 met als doel om

inzicht te geven in de vermogensontwikkeling van de stichting op de middellange termijn en het

signaleren van mogelijke financiêle risico's. De meerjarenbegroting 2018-2022 geeft derhalve op

hoofdlijnen inzicht in de toekomstige baten en lasten voor de komende drie kalenderjaren. De Raad

van Toezicht heeft deze meerjarenbegroting goedgekeurd.

Het algemene uitgangspunt van deze meerjarenbegroting is de vastgestelde kalenderjaarbegroting

2017, met dien verstande dat voor de meerjarenbegroting het going-concern-principe als

uitgangspunt wordt gehanteerd. Oftewel: begroot zijn alleen die baten en lasten welke met het

continueren van de hoofdactiviteit van KempenKind, oftewel het geven van onderwijs en direct
daaraan te relateren activiteiten, gemoeid zijn.

De meerjarenbegroting 2018-2022laat zien dat KempenKind de komende jaren geen sluitende

begroting op basis van het going concern principe zal hebben, hierbij uiteraard uitgaande van de

uitgangspunten en aannames zoals beschreven. Ondanks dat er gestreefd wordt naar een sluitende

meerjarenbegroting, worden er op dit moment geen mogelijkheden gezien om deze tekorten nog

verder terug te dringen waarbij de continuiteit en kwaliteit van het onderwijs voldoende wordt
gewaarborgd. KempenKind beschikt over voldoende vermogen om deze tekorten op te vangen. Ook
na verrekening van deze tekorten beschikt de stichting over een ruime financiële positie.

4. I Personele bezetting en verwachte leerlingaantallen

teldatum 7 oktober
directie
onderwijsgevend personeel

onderwijsondersteunend personeel

FTE totaal
totaal aantal leerlingen

2017
1-10-2017

15,39

L94,L5

63,73

273,27
3.333

2018
1-10-2018

t4,59
188,68

58,23

26t,50
3.2tt

2019
1-10-2019

t4,59
t83,73
56,96 A

255,28-'
3.204

2020
1-10-2020

14,59

t80,42

Croueghlorwath.

n
Eestuursverslog 20 I 7.docx 43

Beu

96 10



De inkomsten van KempenKind zijn voor het grootste deel aÍhankelijk van het aantal leerlingen.

Door tijdig te sturen op het verwachtte leerlingaantal kan gestuurd worden op de uitgaven en daar

het resultaat.

Bij de personele bezetting is rekening gehouden met uitstroom van personen die de AOW-leeftiid

bereiken en met een natuurlijke uitstroom die het gevolg is van verhuizing, ontslag wegens blijvende

ongeschiktheid, veryroegd uittreden en ontbinding van de arbeidsovereenkomst als gevolg van een

arbeidsconflict en vermindering van de betrekkingsomvang.

Onderwijsstichting KempenKind heeft een allocatiemodel opgesteld, waarin is beschreven op welke

wijze de personele inzet per school wordt bepaald. Jaarlijks wordt deze bezetting vermeld in de

begroting en verantwoord in het Bestuursformatieplan.

Daling van leerlingenaantal kan worden opgevangen door natuurlijk verloop van personeel.

Gedwongen ontslag is dan ook niet aan de orde. Het personeelsbestand wordt geleidelijk afgebouwd

en in overeenstemming gebracht met de krimp van het aantal leerlingen.

De verwachting voor de komende jaren is dat het aantal FTE zal dalen en de verhouding

directie/OP/OOP nagenoeg gelijk zal blijven.

Leerlingontwikkeling

De vermelde leerlingenaantallen zijn tot stand gekomen door geboortecijfers vanaf I oktober 2014

tor en met 201 7 bij de drie gemeenten Eersel, Bladel en Reusel - de Mierden op te vragen.

Voor de scholen van het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs scholen zijn de

leerlingenaantallen gebaseerd op gegevens van de schooldirecteuren.

De meerjarenbegroting geeft aan dat na een krimp van het aantal leerlingen de afgelopen en komende

jaren, het leerlingenaantal vanaf 2021 min of meer gaat stabiliseren.

De volgende verhouding is er tussen het leerlingaantal en de formatie voor de komende jaren:

3.400

3.350

3.300

3.250

3.200

3.r50

3.t00

3,0s0

3.000

2.950

2.900
20t7 2018 20t9 2020 2021

Itotaal aantal leerlingep offE totaal

280

275

2,70

265

260

255

250

245

240

235

230

225I
2022
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4.2 Balansgegevens

Hieronder een verkorte uiteenzetting van de balanspositie:

2077 2018

1. Activa

1.1 lmmateriële vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.3 Financiële vaste activa

Voste activa

3.085.319

253.950

3.339.269

1".456.863

4.712.805

6.169.668

5.839.005

5.#9.405

3.532.467

264.300

3.796.767

1.456.863

3.92L.38t
s.378.244

5.810.897

s.810.897

2019

3.333.056

264.300

3.597.356

1.456.863

3.794.570

5.251.433

5.730.422

5.730.422

2020

3.341.6s0

264.300

3.605.950

1.456.863

3.373.105

4.829.968

5.676.141

5.676.141

76L.377

1.998.400

1.4 Voorraden

1.5 Vorderingen

1.6 Effecten

1.7 Liquide middelen

Vlottende activo

Totale Activa

2. Passiva

2.1 Eigen vermogen

\4/e e r\ton p u b I i e k e i g e n ve rmog e rt

uvQ a rva rt p ríva at e itle n vt rnto g e n

2.2 Voorzieningen

2.3 Langlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden

9.508.937 9.175.011 8.848.789 8.435.918

1..67t.532 r.365.71.4 L.LL9.967

1.998.400 1.998.400 1.998.400

Totale Passiva 9.508.937 9.175.011 8.848.789 8.435.918

De ontwikkeling van de balanspositie is gebaseerd op de meerjarenbegroting 201 8-2022. Met als

uitgangspunt de balans per 3 I december 2017. Hoewel het gaat om prognosecijfers kan het volgende

worden gesteld:

- De materiële vaste activa neemt eerst toe en vervolgens daalt die weer enigszins. ln 20 l7 staan

nog grote investeringen voor meubilair gepland ten behoeve van Kindcentrum Eersel. Daarna

komen de investeringen lager uit dan de afschrijvingen. Dit is gebaseerd op de huidige

vervangingsinvesteringen. Het is mogelijk dat op basis van nieuwe inzicht of urgenties extra

geïnvesteerd gaat worden in meubilair, leermiddelen en lCT.

- De vlottende activa nemen af. Gezien de hoogte van de vorderingen zal er in 2017 verder op

gestuurd moeten worden om deze balanspost acceptabel te houden. ln dit kader vragen de

huisvestingsprojecten de meeste aandacht. Een betere afstemming met gemeente en

voorfinanciering van de projecten moet hiervoor Saan zorgen.

- Het eigen vermogen neemt de komende boekjaren af. Dit is gedaan, zodat de noodzakelijke

bezuinigingen in de meerjarenbegroting kunnen worden opgevangen met het natuurlijke verloop

van medewerkers. Er zal per boekjaar moeten worden gekeken of bijstelling van de begrote

bezuiniging noodzakelijk of wenselijk is. De reserves kunnen de komende jaren enigszins dalen

door de verwachte nettoresultaten, hierdoor zal ook de kapitalisatiefactor verlaagd worden.

Onderwijsstichting KempenKind houdt voldoende middelen over als weerstandvermogen, zodat

de continurteit van de organisatie gewaarborgd blijft.

- De voorzieningen nemen de komende jaren af. De reden daarvoor i, a^t afuoG$ntgf&mrath'
onderhoud aan her einde van de planperiode ( l5 jaar) per school een saldo freef-ep"*$,$fr.O,*9""0o,,

Be.u{gnlaqn Qfi
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- Op basis van te vergelijken cijfers uit voorgaande jaren zijn de kortlopende schulden vastgesteld

op het bedrag van de balans per 3 I december 201 7.

Er vinden geen belangrijke ontwikkelingen plaats in de financieringsstructuur. De kengetallen met

betrekking tot liquiditeit en solvabiliteit zullen niet noemenswaardig veranderen.

Uitgaande van de continuiteit van de OCW-bekostiging is de wijze waarop de stichting dit budget

beheert van groot belang. Er moet een evenwicht zijn in de begroting en in de personele en materiële

kosten. Alleen dan kan een sluitende begroting worden gehaald. Dit budgetbeheer verwijst naar het

kengetal rentabiliteit. Dit is de mate waarin een organisatie winstgevend is. Dit wordt berekend door

het exploitatiesaldo te delen door de totale baten. Voor het boekjaar 2017 is sprake van een

rentabiliteitvan -1,8%. Door hetverwerken van de kosten voor Kindcentrum Eersel in het resultaat

is de rentabiliteit logischerwijs slechter dan gewenst. Hierdoor is de huisvestingsratio in 2017 ook

zoveel hoger dan de jaren daarna. Voor het budgetbeheer is het ook van belang in welke mate de

stichting tegenvallers op kan vangen. Daarvoor kan de liquiditeitsratio als kengetal worden gebruikt.

Dit kengetal wordt berekend door de vlottende activa te delen door de kortlopende schulden. Voor

het boekjaar 20 I 7 heeft KempenKind een liquiditeit van 3, I . Dit zit boven de minimale norm van I .

Dit betekent dat KempenKind ruim voldoende middelen heeft om aan de lopende verplichtingen te

voldoen.

2017 2018 20L9 2020

kapitalisatiefactor

solvabiliteit 2

liquiditeit

rentabiliteit

huisvestingsratio

weerstandsvermogen

42%

79%

3,t
-L,8%

7,gyo

27,2%

4L%

78%

2,7

-o,tyo

5,8yo

27,0%

40%

77%

2,6

-0,4yo

5,gyo

27,1%

39%

76%

2,4

-0,3yo

6,0o/o

27,tyo

Voor wat betreft het onderhoud van de schoolgebouwen, daar zijn scholen met ingang van 201 5

verantwoordelijk voor zowel het buitenonderhoud en de binnenkant.

Met ingang van I januari 2015 wordt de exploitatievergoeding aan schoolbesturen opgehoogd op

basis van het aantal leerlingen. Die vergoeding komt er echter niet voor leegstand terwijl er ook geen

'bruidsschat' van de gemeente meekomt. Onderwijsstichting KempenKind heeft bekeken welke

financiële consequenties dit heeft en op welke wijze Onderwijsstichting KempenKind kan inspelen op

deze nieuwe verantwoordel ijkheid.

Onderwijsstichting KempenKind wil een transparant huisvestingsbeleid voeren waarbij voor alle

directies, teams, en medezeggenschapsraden duidelijk wordt gecommuniceerd op welke wijze de

beschikbare middelen worden ingezet voor de huisvesting. Door dit huisvestingsbeleid vast te leggen

in een Meerjarenonderhoudsplan beschikt Onderwijsstichting KempenKind over een goed

onderbouwd document dat de basis kan geven voor de onderhandelingen met de gemeente over de

wijze waarop de komende jaren kan worden ingespeeld op de onderwijshuisvesting. De uitgaven

voor onderhoud in 2017 liggen in lijn met het meerjarenonderhoudsplan.

fuCro*eHonrmth.

565
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4.3 Staat van baten en lasten

ln het najaar van 2017 is de meerjarenbegroting opgesteld voor de periode 2018-2022. Jaarlijks
wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd en heeft als leidraad het, strategisch beleidsplan.

2017 2018 2019 2020

3. Baten

3.1 Rijksbijdragen

3.2 Overige overh.bijdragen en -
subs.

3.3 Coll-,cursus-,les-en exa mengeld

3.4 Baten werk i.o.v. derden

3.5 Overige baten

totaal baten

20.749.9t5 20.72t.t57 20.523.273 20336974

492.743 43L.430 413.430 4\3.430

4. Lasten

4.L Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen

4.3 Huisvestingslasten

4.4 Overige lasten

totaal lasten

Saldo baten en lasten

Saldo financiële bedrijfsvoering
Saldo buitengewone baten en
lasten

228.180

27.470.838

18.046.325

554.118

1.708.318

1.553.272

27.862.03i

391.195-

74.408

346.368

21.498.955

17.988.365

72t.505
t.239.678

1.582.580

21.532.128

33.173-

5.065

230.339

21.167.042

L7.797.523

753.511

7.233.728

t.46s.320
21.250.082

83.040-

2.565

230.339

20.980.743

]-7.574.775

766.526

1.238.728

1.455.060

21.03s.089

54.346-

65

Netto resultaat 376.t87- 28.108- 80.475- 54.28t-

De meerjarenbegroting 2017-2021 is opgesteld met handhaving van het bestaande kostenniveau.

Vooral de structurele personele verplichtingen zijn hiervan betekenis. Daarentegen is rekening

gehouden met een terugloop van het aantal leerlingen als gevolg waaryan de baten sterk dalen.

Ten aanzien van de structurele personele verplichtingen is in de meerjarenbegroting rekening

gehouden met de natuurlijk uitstroom als gevolg van de pensioengerechtigde leeftijd, uitgezonderd de

functies van schooldirecteuren en bestuur en met een natuurlijke uitstroom die het gevolg is van

verhuizing, ontslag wegens blijvende ongeschiktheid, vervroegd uittreden en ontbinding van de

arbeidsovereenkomst als gevolg van een arbeidsconflict en vermindêring van de betrekkingsomvang.

Voor de komende jaren wordt een exploitatietekort voorzien, waarna vanaf 2022 een licht positief

resultaat te zien zal ziin. De toekomstige tekorten worden gedekt vanuit het vermogen, waardoor dit
substantieel zal gaan dalen. Dit leidt er tevens toe dat ons weerstandsvermogen de komende jaren

zal afnemen. ln 2018 zalverder worden ingezet op een verdere ontwikkeling en facilitering van

digitaal onderwijs. Dit zal leiden tot een verbetering van de infrastructuur van de ICT en

investeringen in toekomstbestendige hardware. De voorziening groot onderhoud gebouwen is
gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan en zal de komende jaren toenemen door toekomstig
gepland onderhoud. Gezien de hoogte van onze kapitalisatiefactor zijn deze investeringen goed

mogelijk in de toekomst.

Crowe Howath.
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4.4 Risicobeheersing en controle
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt ook gekeken naar de risico's met als doel de

financiële risico's in beeld te brengen en de financieringsstructuur te optimaliseren in relatie tot de

aanwezige risico's. Onderwijsstichting KempenKind acht het van groot belang dat haar reserves goed

en transparant worden verantwoord. Er dient een goede balans te zijn tussen het opbouwen van een

noodzakelijke financiële buffer en het inzetten van gelden voor goed onderwijs.

De belangrijkste risico's die voor Onderwijsstichting KempenKind zijn benoemd:

- Het risico is aanwezig dat het leerlingenaantal daalt en daarmee een jaar later de vergoeding

vanuit het Ministerie van OCW. Door jaarlijks leerlingprognoses op te stellen wordt dit risico zo

goed mogelijk beheerst.

- Het risico is aanwezig dat door krapte op de arbeidsmarkt, onze organisatie het risico loopt om

onvoldoende goed kwalitatief personeel aan te kunnen trekken. Door een personeelsbeleidsplan,

waarin we insteken op goed werllgeverschap door onder meer aantrekkelijke

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en een goede naam in de regio willen we medewerkers

binden en boeien.

- Het risico is aanwezig dat door de beperkingen die de nieuwe wet Werk en Zekerheid met zich

meebrengt, het de vraag is of we de benodigde vervangingen goed kunnen invullen. Door de

aanwezigheid van een flex-pool en te zoeken naar creatieve oplossingen proberen we de

vervangingen zo goed mogelijk te realiseren.

- Het risico is aanwezig dat de huisvesting een grote financiële inspanning vergt, mede versterkt

doordat de gemeentes het buitenonderhoud bii de scholen beleggen.

- Het risico is aanwezig dat door het samenwerkingsverband PO de Kempen minder opbrengsten

ontvangen worden. Door de invoering van de wet Passend Onderwijs zal in 2018 steeds

duidelijker worden hoe de inhoudelijke koers van het samenwerkingsverband er gaat uitzien en

wat dit mogelijk gaat betekenen voor de inkomsten de komende jaren.

- Het risico is aanwezig dat (lokale) overheid een besluit neemt, met mogelijk consequenties. Elk

jaar is de hoogte van de bijdragen van de overheid aan verandering onderhevig: akkoorden,

veranderingen in CAO PO kunnen voor onvoorziene daling of stijging van de inkomsten zorgen.

- Het risico is aanwezig dat door een hoog ziekteverzuim, vergrijzing of een gebrek aan mobiliteit

het personeelsbestand uit evenwicht raakt.

- Het risico van personele fricties. Onderwijsstichting KempenKind voert actief beleid om

structurele verplichtingen bij medewerkers zo veel mogelijk te voorkomen. ln het geval dit niet

mogelijk is, zal de uitkering na ontslag zo laag mogelijk gehouden worden binnen de wettelijke

mogelijkheden. Voor deze en andere indirecte loonkosten is in de begroting van 2018 een bedrag

van € 170.000 opgenomen

- Het risico van een te hoge werkdruk. Aandacht moet worden gegeven aan de werkdruk binnen

de organisatie en behoort tot goed werkgeverschap. Dit geldt voor alle functies/niveau's binnen

de organisatie. Door alle stakingen in 2017 en 201 8 heeft OCW versneld middelen beschikbaar

gesteld om de werkdruk te verlagen. Aan de scholen nu de opdracht om te inventariseren waar

de werkdruk vandaan komt en hoe deze op te lossen is.

- Door dalende leerlingenaantallen daalt de bekostiging voor materiële zaken, maar de kosten

dalen niet evenredig mee.

ln het afgelopen boekjaar hebben zich geen omvangrijke risico's plaatsgevonden voorgedaan die een

belangrijke impact hebben gehad op onze organisatie. Bovenstaande ontwikkelingen zijn in de

meerjarenbegroting zoveel mogelijk meegenomen. KempenKind vangt de daling van inkomsten oP

met krimpen in het personeelsbestand en beheersing van de overige kosten, dqarnaast wordt wel

ingezet op het geven van het best mogelijk onderwijs. Hiervoor rá"t ook *r/q.6Ci6 {êrldglrdêth.
financiële positie is zodanig dat dit ook kan.

Bestuursverslog 20 I 7.docx
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Voor de komende jaren is dan ook bewust gekozen voor tekorten om de gewenste kwaliteit te

behouden. ln de naaste toekomst zal in de meerjarenbegroting en beleidsplan bepaald worden op

welke wijze ook in de toekomst een gezonde financiële huishouding in combinatie met een goede

kwaliteit van onderwijs gerealiseerd kan worden.

Gedurende de exploitatie door het jaar heen zit het grootste risico in de overschrijding van de

personele kosten. Deze worden per kwaftaal gevolgd door middel van FTE-overzichten waarbij de

werkelijke inzet van personeel wordt afgezet tegen de begroting. Ook de jaarlijks geactualiseerde

meerjarenbegroting en risicoanalyse zijn een goed instrument om de risico's in beeld te krijgen en te

beheersen.

Periodiek worden management rapportage opgesteld over het verloop van het resultaat gedurende

het jaar ten opzichte van de begroting. Daarnaast bevat deze rapportage tevens een raming van het

resultaat tot en met het einde van het boekjaar. Deze management rappoftage wordt besproken

binnen de Raad van Toezicht. De informatie wordt tevens gebruikt om afirrrijkingen te signaleren en

om op een zo vroeg mogelijk tijdstip in te kunnen grijpen.

Daarnaast is het Handboek Administratieve Organisatie nog in ontwikkeling, maar daarin worden alle

administratieve procedures en protocollen beschreven, die onderdeel zijn van de financiële Planning

& Controlcyclus van Onderwijsstichting KempenKind.

Crowe Honnath,
rod'udr+11
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A. Balans per 3l-l2-20I7 na resultaatbestemming

Activa

l.l Vaste activa

tt-t2-20t7
EUR

3r-t2-20r6

EUR

0

2.879.6t7

264.300

3.t43.9r7

I .554.9 r0

5.0 t 6.402

6.57t.3 I3

9.7 r 5.230

3r-t2-2016

EUR

6.215.792

I .73t.397

t.768.040

9.7 | 5.230

hoven

t.t.t
t. t.2

t.t.3

I.2.r

1.2.2

t.2.3

1.2.4

lmmateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiele vastê activa

0

3.085.3 r9

253.950

Totaal vaste activa

1.2 Vlottende activa

3.339.269

Voorraden

Vorderingen

Effecten

Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal activa

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Voorzieningen

Kortlopende schulden

t.456.863

4.7t2.805

6.t69.668

9.s08.937

3t-12-20t7

EUR

2.2

2.4

s.839.005

I .67 r .532

r .998.40 t

Tstaaf.oa$jya

fuCrow"Horuath.
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9.508.937
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B. Staat van baten en lasten over 20 | 7

2017

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

20r6

EUR

3

3.t

3.2

3.5

Baten

Rilksbildragen OCW

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Totaal baten

Lasten

Personeelslasten

AÍschrljvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Resultaat

Totaal resultaat

20.749.9t5

487.487

233.436

20.244.68t

449552

209.806

20. t98.2 t 3

5 ts.852

r6 r.25 r

2 t.470.838 20.904.039 20.875.3 t6

4

4.t

4.2

4.3

4.4

r 8.046.325

554.t t8

t.708.3 t8

t.553.272

I 8.42 t .509

578.202

t.722.t20

t.473.028

I 8.376.045

565.t7t

t.752.335

1.307.466

2 r.862.033 22.t94.859

- r .290.820

22.00t.0t8

-39t.t95 -t.125.702

6 t4.408 t5.t65 40.207

r4.408

-376.787

t5.t65

- r.275.ó55

40.207

- r .085.494

-376.787 - I .275.ó55 - t.085.494

/71Cro*eHonarath,
F r
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C. Kasstroomoverzicht over 2017

Kasstroom uit ooerationele activiteiten

Saldo van baten en lasten

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen

- Mutaties voorzieningen

- Koersresultaat FVA

Yeranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen

- Kortlopende schulden

Kasstroom uit bedriifsoperaties

Ontvangen interest

Betaalde interest

Buitêngewoon resultaat

Totale kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investerinSsactiviteiten

lnvesteringen in materiële vaste activa

Desinvesteringen in materiële vaste activa

lnvesteringen in financiële vaste activa

Desinvesteringen in íinanciele vaste activa

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Liquide middelen l-l
Liquide middelen 3l-12

Mutatie Liquide middelen

20t7

EUR

20 t6

EUR

- l. I 25.702

565.t7t

I 00.784

0

665.956

- r 09.403

-257.t04

-366.s07

-82ó.253

40.207

40.207

-78ó.04ó

-407.9s7

0

-244.950

0

-652.907

- t .438.953

6.455.355

5.0 r 6.402

- | .438.953

Eindhoverr

554.t t8

-s9.866

0

98.047

230.360

-39 t .1 95

494.252

328.407

r4.408

43 r.4ó5

r4.408

-759.820

0

r 0.350

0

445.872

-749.470

-303.598

5.0 r6.402

4.7 t 2.805

-303.598

/lCroweHowarli,
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D. Grondslagen

I Algemeen

Gegevens over de rechtspersoon

Naam: Onderwijsstichting Kempenkind

Rechtsvorm: Stichting

Vestigingsadres: Mortel l, 5521 TP Eersel

Zetel: Eersel

Kamer van Koophandel: 41090030

Activiteiten van het bevoegd gezag

Al Grondslagen

I Algemeen

Aaiviteiten von het bevoegd gezog

ln deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Onderwijsstichting KempenKind en van de onder deze

rechtspersoon vallende scholen (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord.

Gondslogen voor de joorrekening

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriêle Richtliin

jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluit gezocht bij de bepalingen van Boek2 titel 9 van het

Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660

Onderwijsinstellingen. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op

basis van historische kosten, Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de speciÍieke balanspost anders

wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

oorspront vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.

Vergeliikende cijfers

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar,

alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.

Voor vergelijkingsdoeleinden zijn op onderdelen de vergelijkende cijfers aangepast, dit heeft geen invloed op

het resultaat of het eigen vermogen.

Crowe Horuath.
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2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Moteriële voste octivo

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

aíschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschriivingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast Percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

lnvesteringssubsidies

Verkregen investeringssubsidies t.b.v. van de aanschaí van materiële vaste activa worden in mindering

gebracht op de investeringen.

Eigendom

Het economisch eigendom van de schoolgebouwen is in handen van de temeente en het juridisch eigendom

berust bij het schoolbestuur.

De kosten van groot onderhoud aan de binnenkant alsmede het buitenschilderwerk van de

schoolgebouwen worden ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud.

Financiële v oste activo

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Vorderingen en overlopende oaivo

De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de nominale

waarde.

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting

op de balans anders is aangegeven.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vriie

beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve publiek

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen

gefi nancierde activiteiten.

fi CroweHonnrath.
Eoedersr
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De algemene reserye vormt een buffer ter waarborging van de continurteit van de Onderwilsstichting

KempenKind

Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil

tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. ln geval van een tekort wordt dit resultaat ten

laste van de algemene reserve gebracht.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redeliikerwijs geschat

kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn gebracht.

Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen

worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezigziin. Voorzieningen kunnen

worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven

zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

V oorziening groot onderhoud

Deze voorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende

zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties zijn gebaseerd op de

meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van I 5 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten

laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande iaarliikse dotaties,

toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waaryoor de meerjarenonderhoudsbegroting

strekt.

V o o rzi eni n g o m btsju bil eu m

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de

CAO dienen te worden betaald . Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding, een

jaarlijkse index van 1,5%, blijÍkanspercentage en een uitkering bij 25 en 4O-jarig jubileum conform de CAO .

De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 3%.

V o orzie nin g spoo Ne rl of

De voorziening spaarverloí is opgebouwd om de kosten van veryangers te betalen wanneer personeelsleden

het gespaarde verloí opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen

de actuele waarde. De in de CAO opgenomen bindende tenormeerde bedragen zijn hier op van toepassing.

Kortlopende schulden

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende

schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende possivo

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende Verioden/fud€ïOWg HOfWath,.
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden f,b€defefpraatsen. idï#iËït'ïlï"
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3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe

te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking

hebben,

Rijksbijdrogen OCWIEZ

Onder de Rijksbijdragen OCWEZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door
het Ministerie OCWtEZ.Tevens *orá"n hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen

doorbetalingen van de Rijksbijdrage.

De onwangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare

doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben

volledig verwerkt als bate in de de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen

verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord naar rato

van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor not geen

activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van

de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen

worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen.

Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is

verlopen op balansdatum.

Ov e ri ge ov erh eidsbijdra ge n

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente,

provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het

verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Crowe Horwath,,

F
60
dhoven

r

57

A

1s1. +31 (0)40 264 96 l0



Overige exploitotiesubsidies

Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten

laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen en/of waarin de opbrengsten zijn gederfd en/of waarin het

exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Overige boten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt ziin door het Ministerie van

OCWtEZ., gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend

aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Persone/e losten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de

rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren

van extra personeel, scholi ngskosten en bedrijfsgezond heid szorg.

Pensioenen

De Onderwijsstichting KempenKind heeft een voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling.

Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben oP een

pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer

pensioen heeft opgebouwd bii Onderwilsstichting KempenKind.

De verplichtingen, welke voorwloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het

bedrijístakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waaryan een deel door de werkgever

en een deel door de werknemer wordt betaald.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Per 3 I december 20 l7 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 104,4%. De pensioenverplichting

wordt gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. ln deze benadering

wordt de aan de pensioenuiwoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het

ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het

einde van het boekjaar verantwoord in de iaarrekening.

De dekkingsgraad van het ABP ultimo boekjaar is 104,4%. Ats gevolg hiervan heeft het ABP een herstelplan

opgesteld waarbii binnen maximaal l0 jaar de dekkingsgraad minimaal 128% is. Als het niet lukt om binnen

l0 jaar de 128% te halen of als de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar lager is dan 104,2%, worden de

pensioenen verlaagd.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële

vaste activa. ln het jaar van investeren wordt een volledig jaar afgeschreven.

)lCrow"Horwath.
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Huisvestingslosten

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige losten

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voorwloeien uit aangegane afspraken dan wel

noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waaroP ze

betrekking hebben. Accountantskosten, verantwoord onder de overige lasten, zijn opgenomen volgens het

stelsel van baten en lasten.

Finoncieel resultoot

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

4 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het

nettoresultaat aantepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op

ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst- en

verliesrekening waarvan de onwangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de

operationele activiteiten.

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde

bankkredieten. ln het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en

fi nancieringsactiviteiten.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten

worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in het

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele

activiteiten.

/Tl CroweHorwath.
r
60

índhoven
59 Tel. +gt (0) 40 264 96 10



E.

I

1.2

1.t.2

Toelichting behorende tot de balans

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Aanschafprils I -l -201 7

Afschrijving cum. l- | -20 I 7

Boekwaarde l-l-2017

lnvesteringen 20 I 7

Desinvesteringen 20 I 7

AÍschrijvingen 201 7

Aanschaf-prijs 3 l - I 2-20 I 7

Afschriiving cumulatief 3 I - l 2-20 1 7

Boekwaarde 3l-12-2017

t. t.2. t

Gebouwen en

terreinen

544.76t

r r 8.389

4.0 r 3.354

2.299.983

t.746.173

t.006.298

Totaal

6.304.287

3.424.670

r. r.2.3. t.t.2.4

lnventaris en Andere vaste

apparatuur bedrijfs-middelen

426.372

t7.752

544.76t

r36.t4t

r_7t3.37t

554.090

346.635

4.567.444

2.646.6t8

t.95 t.903

I . r 96.030

7.064.t07

3.978.788

739.874 2.879.617

205.730 759.820

t89.73 I 554.r r8

408.620 r.920.826 755.873 3.085.3 r9

Onder inventeris en apparatuur vallen de posten meubilair, machines en installaties, inventaris en lCT.

Onder de andere vaste bedrilfsmiddelen ziin de leermethoden opgenomen.

Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafiivaarde boven € 500,-.

Er wordt een volledig laar afschreven in het jaar van ingebruikname van de activa.

De boekwaarde is niet gewiizigd. Ten opzichte van de jaarrekening 20 I 6 heeft een beperkte herverdeling over

de categoriën plaatsgevonden.

De volgende aíschrijvingstermiinên ziin gehanteerd

Gebouwen nieuwbouw: 40 laar

lnvesteringen in bestaande bouw 20 laar

Machines en installaties 15 laar

lnventaris en apparatuur, bestaande uit:

-Meubilair 20 iaar

-Duurzaam apparatuur l0jaar

-lCT 4 iaar

Leermiddelen 8 iaar

1.1.3 Financiële vaste activa tl-t2-20t7
EUR

1.1.3.8 Overigevorderingen 253.950

Totaal Íinanciële vaste activa 253.950

1.1.3.8 Overigevorderingen begin boekjaar bii

264300 26.400

3r-t2-20t6

EUR

264.300

264.300

af einde boeklaar

36.750 253.950

36.750 253.950

Crowe Horwath,,
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t.2.2

1.2.2.t

t.2.2.2

t.2.2.3

t.2.2.t0

t.2.2.t2

t.2.2.t4

| .2.2. r 5

Ylottende activa

Yorderingen

Debiteuren

Kortlopende vorderingen op OCWEZ

Gemeenten

Overige vorderingen

Vooruitbetaaldê kostên

Te onwangen interest

Overlopende activa

3r-t2-20t7
EUR

3r-r2-20r6

EUR

3 t.673

954.8s6

284.20t

68.40 t

99.777

t7.955

2 r.9s0

994.4t3

363.200

35.1 r 6

97.083

43.149

1.2.2.1 6 AÍ: Voorzieningen wegens oninbaarheid

Totaal vorderingen

1.2.2.3 Gemeenten

Vordering gemeente:

Gemeente Bladel onderwijsbildragen

Gemeente Eersel onderwijsbijdragen

Gemeente Bergeilk onderwijsbijdragen

Gemeente Reusel-de Mierden onderwijsbildragen

Gemeente Eersel bouwprojecten

Gemeente Reusel-de Mierden bouwprojecten

Gemeente Bladel bouwproiecten

I .2.2.10 Overige vorderingen

Nog te onwangen bedragen

Huuropbrengsten

Diverse vorderingen

1.2.2.4 Liquide middelen

t.456.863 r .ss4.9 t0

3l-t2-20t7

EUR

3t-t2-2016

EUR

67.578

62.460

40.200

6t.487

8.33 r

0

44.t45

65.260

40.082

5.845

30.000

t60.468

58.34 r

3.204

284.201 363.200

3l-t2-20t7

EUR

3t-t2-20t6

EUR

35. r 06

33.295

47.605

t2.489-

68.40 r 35.r r6

3t-t2-20t7

EUR

3r-r2-20r6

EUR

t.7.t

t.7.2

Kasmiddelen

Tegoeden op bankrekeningen

Totaal liquide middelen

703

4.7 tz.t0t
2.8t4

5.0 t 3.588

4.7t2.805 5.0 r 6.402

ln het kasstroomoverzicht is de mutatie in liquide middelen uiteengezet. De liquide middelen staan ter vriie beschikking.
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Stand per

t-r-20r7

EUR

Mutaties

Resultaat Overige Mutaties

EUR EUR

Stand per 3l-12-

2017

EUR

Algemene reserve

2. I .l .l Algemene reserve 6.2ts.792 -376.787 5.839.005

Totaal eigen vermogen 6.2t5.792 -376.787 5.839.005

Toelichting

2.2 Voorzieningen

Stand per l-l-2017

Dotaties 201 7

Onttrekking 201 7

Vriival 201 7

Saldo 3l-12-2017

Kortlopenddeelcliaar

Deel <> 5laar

Langlopenddeel>5jaar

2.4 KoÉlopende schulden

2.4.6 Schulden aan gemeenten

2.4.8 Crediteuren

2.4.9

LoonheÍfing

Premie Vervangingsfonds

Premie Participatiefonds

Belastingen en prêmies sociale verzekeringen

2.2.1.2 2.2.1.4 2.2.t

VoorzieningVoorzieningjubilea Personele

spaarverlof voorzieningen

34.563

2.2.3

Voorziening

onderhoud

2.2.3

Totaal
voorzieningen

t.800

3 18.878

32.728

28.424

353.44 I

32.728

30.224

t.377.957

487.854

550.223

1.731 .397

520.582

580.447

32.763 323. r 82 3ss.945 r.3 t5.587 r .67 t .532

4.500

22.500

5.763

25.685

t3t.242

I 66.255

30. r 85

t51.742

I72.0r8

305.8 r I
769.908

239.86 t

336.003

923.650

4tL879

32.763 323. I 82 355.945 t.3 t5.587 t.67 t.532

3r-r2-20t7

EUR

3t-12-20r6

EUR

2.4.t0

2.4.t2

2.4.t4

2.4.t7

Schulden terzake van pensioenen

Overige schulden

Vooruitontvangen subsidies OCW

Vakantiegeld en vakantiedagen

665.247

2.558

45. r 59

t t.492

227.250

712.964

203.47 t

49.30 r

560.643

7t5.t83

9.498

40.769

t.626

24.963

765.450

t79.256

42.770

584. r 70
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Nog te betalen bedragen

Te betalen netto salarissen

Personeelsfonds

Afrekening prolectsu bsidies

Vooruitonwangen subsidies SWV

Vooruitontvangen

Overlopende passiva

r6,653

5.025-

62.541

t59.t t0

0

24.903

3.453

4.6 t 3-

142.062

4.000

2.4.19 233.279 r69.805

Totaal kortlopende schulden r .998.40 t

Niet uit de balans blijkende rechten en plichten

Leaseverplichtingen reproductie

Op 30 april 2015 is een leaseovereenkomstafgesloten met BNP Paribas Leasing Solutions NV inzake de lease Printers etc.van

Samsung voor alle onder stichting resorterende scholen. De overeenkomst heeft een looptiid van 20 kwartalen vanaf I mei 201 5.

De huurprils all-in per kwartaal bedraagt € I 6.709 incl btw. De restwaarde van het contract bedraagt ultimo 20 I 7 € 178.229

waarvan € 66.836 voor 20 I I en € I I I .393 voor 20 I 9 en verder.

t.768.040
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3

3.t

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 20 I 7

Baten

Rijksbijdragen 20t7

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

20 t6

EUR

3.1.1 Rilksbijdrage OCWIEZ

3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ

3.1.3 lnkomensoverdrachtenvan riiksbiidragen

r 8.399.2 t 6

804.486

r .546.2 t 3

r 8. r 56.068

s16.597

1.s72.0t6

18.205.947

472.889

t.5t9.377

Totaal rijksbijdragen OCW 20.749.9t5 20.244.68t 20. t98.2 I 3

3.1.1 ToelichtingRijksbijdrageOCW

3.r.l.l
20t7

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

20t6

EURRijksbijdrage OCW
Personele lumpsum

Materiële instandhouding

Personeels- en arbeidsmarktbeleid

I3.67t.9r3

2.763.588

I .963.7 t6

I 3.505.489

2.740.933

t.909.646

13.480.972

2.778.749

t.946.227

r 8.399.2 t 6 r 8. r 56.068 r8.205.947

3.1.2 Toelichting overige subsidies OCW

3. r .2.1

20t7

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

20t6

EUROverige subsidies OCW
Niet-geoormerkte subsidies

Overgangsbekostigi ng (V)SO

Subsidie voor Studieverlof

Bijzondere bekostiging

Prestatiebox

7.700

43.05 r

226.480

506.6s8

20.597

r8.887

60.000

437.7 t0

52.8 t 6

68.738

35 L335

Bekostiging opvang asielzoekerskinderen

804.486 s l 6.597 472.889

3.r.3 lnkomensoverdrachten van rijksbijdragen

Toelichting 20t7

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

20r6

EUR

3. 1.3.3 Onwangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV t.546.2 t3 t.s72.0t6 t.stg.377

r .546.2 t 3 r .572.0 t 6 t.5t9.377

3.2 Overheidsbijdragenen-subsidies
20t7

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

20t6

EUR

3.7.2.

3.2.2.2

3.2.2.3

Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen

Overige overheidsbijdragen

487.487

0

449.552 5 r5.852

00

Totaal overige overheidsbijdr"C"" , ,,,= 4U.487 449.5n 515'

3.2.2.2 Gemeentelijke bijdragen 2017

EUR

Begroting 20 I 7 20t6

EUR

Vergoeding gemeente

Vergoeding gemeente personeel

Vergoeding gemeente materieel

Vergoeding gemeente overig

470.723

0

t7.265

0

438.302

t.250

r0.000

0

385.433

54.222

70.664

Crowe Horwathis

64

EUR

449.552

^
3;fl83Ê1d?",""
Tet. +3'1 (ó)4ó 264 96 10

487.487 5 r5.852



3.5 Overige baten 20t7

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

20t6

EUR

3.5. r

3.5.2

3.5.4

3.5.5

3.5. t0

Verhuur

Detachering personeel

Sponsoring

Ouderbiidragen

Overige

Totaal overige baten

89.0 r9

7.358

6.460

t30.599

r2 r.007

2t.027

250

67.522

89.025

2t.t66
t00

4.29t

46.670

233.436 209.806 rót.25t

Toelichting overige baten 20t7

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

2016

EUR

Fonds voor cultuurparticipatie

Vergoeding inzet TLV

Schade uitkering

Opleiden in de school

Overige baten

Bildrage van derden

2.778

27.413

26.6t2

r5.400

57.274

l.l22
65.722

t.800

20.300

9.65 t

t6.7t9

r 30.s99 67522 46.670

)lCroweHonaath.

Beu 0
oveÍl

ó5

Tel + (0) 40 2.64 eÊ rc



4 Lasten

4.1 Personeelslasten

2017

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

20r6

EUR

4.t.r
4.t.t.l
4.t.t.2

4.t.t.3

4.1 .t.4

4.t.r.5

4.t.t

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen

Brutolonen en salarissen 12.992.738

Sociale lasten L889.335

Participatiefonds 477.129

VervangingsÍond s 26.221

Pensioenpremies 1.800.151

Lonen en salarissen

t7.646.52t t3.266.946

r.9r9.2t5

454.996

33.449

t.586.486

0

0

0

4.t.2

4.1.2.1

4.1 .2.2

4.t.2.3

4.1.2

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen

Personeel niet in loondienst

Overig

Overige personele lasten

32.728

392.772

647.767

t7.t85.574

t.073.266

-2 t2.5 r5

0

280.688

498.300

t7.646.52t

778.988

-4.000

26Í02
444.242

692.529

t7-26t.092

r.r63.t72

-48.2204.1.3 Onwangenvergoedingen

Totaal personeelslasten r8.046.325 r8.42 t.509 r8.376.045

Met ingang van 20 I 6 is Kempenkind niet meer aangesloten bii het Vervangingsfonds.

4.1.2.1 Dotatiespersonelevoorzieningen
2017

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

2016

EUR

- voorziening jubilea

- voorziening spaarvêrlof

Totaal

32.728 26.402

32.728 26.402

4.1.2.3 Overige personeelskosten 20t7

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

20t6

EUR

De overige personeelskosten bestaan uit de volgende Posten:

BGZ kosten

Kosten Werkkostenregeling

Cursuskosten

Werving personeel

Reis- en verblijÍkosten

Kantinekosten

Diverse personele kosten

35.853

t28.679

256.299

r 3.379

177.584

30.973

4.999

80.000

I 32.500

2t4.r00

20.000

36.600

28.500

r3.400-

6 t .534

t46.570

276.365

9.464

t65.045

32.927

624

647.767 498.300 692.529

4.1 .3 Uitkeringen 20t7

EUR

Begroting 20 I 7 20t6

EUR

4.t.3.2

4. r .3.3

Uitkeringen Vervangingsfonds

Uitkeringen die de personeelslasten verminderen

5.323-

207.t92-

t79.2t9

4.ooo-^ Crowe Horvrcthe-

66

EUR

4.000-

Tel 4A 264 96 10

2 t2.5 t5- 48.220-

60
oven



Aantal personeelsleden

Gemiddeld over 201 7 had Onderwijsstichting Kempenkind 281 fte in dienst (201 6: 283 fte), deze ziln als volgt uitgesPitst:

20t7 2016

Directie 16 17

Onderwijs personeel 203 204

Onderwils ondersteunend personeel 62 62

4-2 2017

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

20t6

EUR

4.2.2

Afschrijvingen

Materiële vaste activa

Totaal aíschrijvingen

554.1 l 8 s78.202 565.17t

554.r t8 s78.202 565.r71

Toelichting:

Afschrijvingslasten gebouwen en terreinen

Aíschrijvingslasten inventaris en apparatuur

Aíschrijvingslasten andere vaste bedrilfsmiddelen

t7.752

346.635

t89.73 t

t7.752

343.59 r

2 t6.860

t7.752

358.522

r88.897

554.r r8 578.202 5ó5.1 7 1

4.3 Huisvestingslasten

20t7

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

20r6

EUR

4.3. r

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

Huur

Onderhoud

Energie en water

Schoonmaakkosten

Heffingen

Overige

Dotatie onderhoudsvoorziening

25.9 r8

564.466

3 t4.866

235.967

67.696

r t.55 t

487.854

44.700

s55.01 5

340. r s0

203.459

6r.r50

29.792

487.854

67.096

644.652

344.279

2t2.270

6t.872

t2.684

409.48 r

Totaal huisvestingslasten r .708.3 r8 t.722.t20 t.752.335

4.4 Overige instellingslasten

2017

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

2016

EUR

4.4.t

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.4

Administratie- en beheerslasten

lnventaris en apparatuur

Leermiddelen

Dotaties overige voorzieningen

Overige

4t6.t43

65t.024

237.647

248.258

455.350

544.668

238.750

234.260

444.098

447.t51

222.282

r93.936

Totaal overige instellingslasten

ó7

t.473.0281.553.272 t.307.466

)lCrowe Horranth.

HgfiSgr,'eJ",,"^"

ffiïïffffd,,



1.4.1 Toelichtingadministratie-enbeheerslasten
2017

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

20t6

EUR

Administratiekosten

Accountant

Deskundigenadvies

Telefoon en portikosten

Drukwerk

Kantoorbenodigdheden

Planmatig onderhoudsbeheer

Kosten Raad van Toezicht

PR en marketing

Juridische kosten

Overige kosten

2t9.229

22.705

35.763

34.28 r

r3.802

6.7 t3

29.5 r6

27.674

23.970

2.690

2t2.700

23.000

I 07.500

38.300

5,300

6.200

32.700

t9.650

r0.000

t96.6,97

23.3 t0

t09.027

38.960

4.362

s.308

24.400

29.50 I

8.7 t9

3.81 6

4 r 6.343 455.350 444.098

De accountantskosten ziin als volgt te specificeren:

20t7

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

2016

EUR

Controle jaarrekening

Adviesdienswerlening

20.000 t5.000

0

22.385

20.000 t5.000 22.385

Wii hêbben van de accountantsorganisatie uitsluitend controlediensten ontvangen'

De hier genoemde bedragen betreffen de aan het controleiaar toe tê rekenen bedragen.

Voor het boeklaar 20 I 7 heeft accountantswisseling plaatsgevonden.

)lCrowuHorr,mth.

Beu
565

ó8
'tbt. +31 (0)40 264 96 10



4.4.2 Toelichting lnventaris en apparatuur

20t7

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

20t6

EUR

lnventaris

Apparatuur

ICT kosten

Website

Mediatheek / bibliotheek

Reproductiekosten

Overige materialen

t0.688

39.398

438.600

9.233

t92

152.748

167

8.000

8.250

385.068

r.000

950

r4 r .300

t00

6.625

8.926

296.8 t 0

2.t26

577

t31.868

219

65 r.024 544.668 447.lSt

4.4.3 ToelichtingLeermiddelen
20t7

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

20r6

EUR

Leermiddelen 237.647 238.750 222.28t

237.647 238.750 222.282

4.4.5 ToelichtingOverigeinstellingslasten
20t7

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

20 r6

EUR

Vergaderkosten

Kabeltelevisie en overige rechten

Abonnementen

Contributies

Representatie

Medezeggenschap- en ouderraad

Overige verzekeringen

Culturele vorming

Sportdag en vieringen

Reizen en excursiês

Testen en toetsen

Schoolzwemmen

Vervoersmiddelen

Leerlingkantine en automaten

Biidrage aan derden

Overige onderwijslasten

2.373

4.749

24.068

33.932

9.949

3.254

r6,r09

39.875

38.842

t4.633

24.486

4.889

5.644

2.592

22.863

2.450

8.r50

2 r .350

4t.250

r0.750

9.660

t5.020

36.000

2 t .850

r4.800

20.650

7.r00

5.800

750

2.077

6.736

2t.469

37.234

9.658

3.305

r4.359

34.122

32.3 r5

14.703

2t.349

4.785

6.529

t. t4l

t8.680 r5.846-

248.258 234.260 r93.936

fuCro*eHorwath'
Foederer
Mdmb6Í cÍowe Hwalh lnle'nalional

Beukenlaan 60
5651 CD

ó9

Tel. +31 (0)



6 Financiële baten en lasten

20t7

EUR

Begroting 20 I 7

EUR

20t6
EUR

6.t

6.t.t

6.1.4

Financiêle baten

Rentebaten

Opbrengsten van vorderingen FVA

r7.955

Financiële lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten 3.548- 4.835-

3.548-

Saldo financiële baten en lasten t4.408

Jaarresultaat 376.787-

Overzicht verbonden partijen (Model E)

De stichting heeft bestuurlijke inbreng (maar geen overwegende zeggenschap) in de volgende

samenwerkingsverbanden Passend Onderwils:

20.000

20.000

4.83s-

r5.r65

t.275.655

Rechtsvorm Belangrijkste activiteit

Uiwoering Wet Passend Onderwils

t7.955 43. r 50

6.2

6.2.t 2.942-

43. I 50

2.942-

40.207

t.085.495-

F

. SVVV PO De Kempen 30-09 Eersel Stichring

Aangezien de iaarrekening over 20 I 7 van de genoemde instellingen nog niet voorhanden ziin kan geen inzicht

worden gegeven in vermogen en resultaat over 20 I 7. Er is geen sprake van een deelname of consolidatie.

l. Bestemming van het resultaat 20 | 7

Het exploitatieresultaat over 20 I 7 bedraagt € 376.787-

Naam Statutaire zetel

Hiervan is te bestemmen voor:

Algemene reserve

Totaal

GebeuÉenissen na balansdatum

Er zijn geen hier te vermelden gebeurtenissen geweest.

t.

376.787-

€ 376.787-

Crowe Horwath*
Foederer

MgmbEr CÍow€ Homsth tnt€,natlfiát

Beukenlaan 60
5651 cp4iprqhpVËn
rer +31 (0140|/ry1il/610

70
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Model G : verantwoording subsidies

G l. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking

hebben op de EZ subsidies)

Omschrijving Kenmêrk Datum

Toewijzing Bedrag

Toewijzing

Ontvangent/m Prestatie

verslagjaar aígerond

Subsidie voor studieverloí

Subsidie voor studieverlof

Subsidie voor studieverloÍ

SubsÍdie voor studieverlof

Subsidie voor studieverlof

Omschriiving Kenmerk Datum

€

23.564

t t.782

6.333

3s.296

9.674

Onwangen t/m Totale

verslagjaar kosten

Te verrekenen

ultimo verslagjaar

20t6121247002

2016t2t247002

2016t2t247002

20t7t2t540925

20t7t2t608798

20-09-20 r 6

20-09-20 I 6

20-09-20 r 6

20-09-2017

20-r0-20r7

€

23.s64

I1.782

6.333

3s.296

9.674

Jalnee

ja

ja

ja

nee

nee

totaal 86.649 86.649

G2, YERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b en EZ regelingen betrekking hebben op

de EZ subsidies)

G2.4. Aflopend per ultimo verslagjaar

Toewiizing Bedrag

Toewiizing

€ € € €

totaal

G2.8. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Toewiizing

Omschrijving Kenmerk Datum

Bedrag

Toewijzing

Saldo

l -jan- I 7

Ontvangen in Lasten in

verslagjaar Verslagjaar

Totale kosten

3l-dec-17

Saldo te besteden

3l-dec-I7

€ € €

totaal

/71Cro*uHorwath.
Fo

5651
Tel. +ó

la
D

7l

40 264 96 10



H. Bezoldlging van bertuurders en toeziehthouderc
Op I lanuari 201 3 is dê Wet normering topinkomens (WNl in werking getreden. De WNT is van toepassint op Onderwiisstichting Kempenkind.

Het voor OÍdenflrlsstlehtlng Kempenkind toopasselilke bezoldlgingsmaxlmum ls in 2017 € 141.000 bezoldi$ngsmaximum voor het onderwlis, klasse

A, complexiteitSpuriten per criteriuíill.Áental leerllhgen 3, totale baten 4, onderwilssaoftên, 4.

l. Eezoldlglng topfunctlonarlsren

l.a. Leldlnggevenda topfunctlonarlsien en gÊwezcn topÍunctionarirsen rïrêt diGnstbètiekklng,

Twem leidlnggavindê topíunctlonarissen zonder dlenttbetrqkklng vanaf de I 3' maand

Yan de functlevervulllng

Functiêgegeven!

Aanvang en aind.e functieve rvulting in 201 7

Dêettiidfaftor (in fte)

Gawêz€n ft pJunrtionarisf

(Fictlêv4 dlên$betrekklng?

Klásse

Complexiteitspunten aantal leerlingen

Complodteitspunten totalé batên

CoÍnplexltisitspuntén aantal onderwljssoorten

tndivlduèêl toepasaêli,k bezoldigingsmax'mum

Bêlonlirg en belartbare onkostenvërgoèdingèn

Beloningen betaalbaar op termiin

Suátotaol

lndividueèl toepas!él llk bezpldígin$rÍaxhu m

-/- Onversclluldigd betaald bedrag

Totaal bgzqldiglng

Reden uraaiom dê overschrilding al dan niei isr toegestaan

VZ CvB Lid CvB

l/l .3t/t2
t,00

nee

iá

D

3

4

4

l,{ t..000

98Á7t

I5.679

i/r .3n?.

I t 2.800

7t,160

10.4 t5

0.80

nee

ia

D

3

4

4

I t4.t58

141.000

nvt

8r.675

I t2.800

nYt

I r4.rs8 81.675

nvt nw

72

fuCroweHoruath"
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I c. ToêÈlÈlithoudendt topfunetlonar:lssen:

Func$egegpvèr15

Aanvang en einde functlev€rvulllry ln 20 I 7

&iloning èn bêlqsbarê oílid*ênvoïgoêdngên

lndMdueel toÊpas8èl!L bszoldi3ihgsmedrnum

.Í:. ónversehuldlgd' beaald bedrqg

T.otaal bezoldlg{hg

Reden wsarcm de:.overschriidingal dan niEt.li' toegtsttan

vt -3vt2
Lid

t/l "]l/r2
Lid

lll ' llll2

9.77't,7007.000

2t"r!0 lit.l00 14"t00

7,0a0 Sitm 3át

a$ rFr.Ê nvt

Fone$egegpÍsnr

AarffaÍc ën einde{unctiwewulting ln 201 7

Beloníng'en bebsrba.ro onkostènÍêrgqëdit{qn

Iïdlfiirueèl teêpars.êlijlc bÊuold!$nE!Ína*irum

-/i OrÍ{èrschuldi8d betaáld bêdrq

ï,qtaal bE?otdjginB

Redèn ,ífgarorr dè, qlvenÍchrljdliB al itfi niët lÊ to.gêrtàm

Lid,

til,3Vl2
ud

Ur - 30/0? 011t0:3t/t2l

Líd

?75

3,554

3.900

i4. t00

4t7t
t0J546

4.t75 975

qw nw nví

/lCraueHonruath-
Foederer
Manbor Cm i{qEth ht na{o.l

,5.651

í3
Tê1. r$1 10



K. ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

College van bestuur

Dhr. J.G.C. Derks

Mevr. M.C. Jacobs-Janssen

Raad van Toezicht

Dhr. H.A.C, Huijsmans

Dhr. S. Koekkoek

Mevr. J. Schlappi

Dhr. J. van Gompel

Dhr. J.WJ. Fiers

Datum vaststelling iaarrekening: 20 iuni 20 I 8 te Eersel

fiCroweHonr,ath*
Foederer
Mèmb6Í Cfowo Hwath tntoínatlohal

Beu
5651

74
Tel, +31 96 í0



C I Controleverklaring van de onaflrankelijke accountant
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Dl Gegevens over de rechtpersoon

Bestuursnummer

Naam instelling

Adres

Postadres

Postcode / Plaats

Telefoon

E-mail

lnternet-site

Brin Naam

4420t

Onderwijsstichting Kempenkind

Mortel I

Postbus 2 I 9

5520 AE Eersel

0497-5t6337

info@kempenkind.nl

www.kempenkind,nl

Sector

00Mr

0rPJ

03wM

03v!D(

04RP

04uo
05BX

06rR

OóTF

06w
OTDA

OTMN

OTNP

08LQ

OSWU

09us

r5cM

De Piramide

De Groote Aard

De Akkerwinde

Het Palet

Wereldwijs

St. Lambertus

Clemensschool

De Torelaar

D'n Opstap

St. Jan (Duizel)

De Vest

Dalton bs. Jacobus

De Toermalijn

De Leilinde

Rk Mariaschool

Franciscusschool

Sint Jansschool (Casteren)

PO

so
PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PO

fiCroweHomath*

Beu
5651
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