Bestuursverslag
2016

Voorwoord
Voor u ligt het Jaarverslag 2016 van Noordkwartier.
Op de volgende pagina’s geeft het College van Bestuur een overzicht van de belangrijkste
ontwikkelingen.
De Raad van Toezicht legt in zijn verslag publiekelijk verantwoording af over het door
haar uitgevoerde toezicht.
In hoofdstuk 1 komen de algemene instellingsgegevens, het organogram van
Noordkwartier en de samenstelling van de diverse gremia aan bod.
Het leerlingenbeleid en kengetallen met leerlingaantallen van de scholen zijn in
hoofdstuk 2 beschreven.
Hoofdstuk 3 geeft naast personele kengetallen verschillende ontwikkelingen in het
personeelsbeleid in 2016.
Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de kwaliteitsaspecten van het onderwijs en de
ontwikkelingen en innovatie op onderwijskundig gebied.
Het onderdeel bedrijfsvoering kunt u vinden in hoofdstuk 5.
In hoofdstuk 6 staan onder meer de gerealiseerde huisvestingsprojecten in 2016
beschreven.
De continuïteitsparagraaf voor de onderdelen bestuur, kwaliteit en onderwijs,
personeelsbeleid, financieel beleid en huisvesting kunt u vinden onder hoofdstuk 7.
In hoofdstuk 8 staan de mogelijke risico’s beschreven waar Noordkwartier rekening mee
houdt.
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Verslag College van Bestuur
Bestuurlijke ontwikkelingen
Samenwerking
Na het besluit dat een bestuurlijke fusie met de Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
niet plaatsvindt, blijven op een aantal beleidsterreinen de besturen van Marenland en
Noordkwartier onverminderd afstemming en samenwerking zoeken. Dit geldt onder
meer voor de vorming van (Integrale) Kindcentra en het vormgeven aan Passend
Onderwijs.

Speerpunten in het Strategisch Plan
In 2015 hebben diverse gremia binnen Noordkwartier een bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van het Strategisch Plan 2015-2020: “Noordkwartier, waar de toekomst
vandaag begint”.
De gesprekken die we gevoerd hebben, de landelijke en regionale ontwikkelingen en de
analyse volgens het INK-model leidden ons naar vijf speerpunten voor de komende jaren:
 Talenten
 Professionaliteit
 Toekomst
 Samenwerking
 Kwaliteit
Dit is waar we ons voor zullen inzetten, ons mee zullen profileren en op de werkvloer
concreet mee aan de slag zullen gaan. In het jaarverslag van de verschillende scholen zal
hier verder aandacht aan worden besteed. In het directieteam worden
gemeenschappelijke actieplannen verder uitgewerkt door de werkgroep Onderwijs &
Kwaliteit en de werkgroep Personeel.

Nieuwe bestuurder
Na het vertrek van de directeur-bestuurder, Dhr. G. Meijer, is per 1 augustus 2016 Mevr.
W. Drenth benoemd als directeur-bestuurder.

Samenwerkingsscholen
Met het niet doorgaan van de bestuurlijke fusie zijn de beide onderwijsbesturen in
gesprek om over een aantal aangehouden onderwerpen welke te maken hebben met de
realisering van de samenwerkingsscholen als nog een aantal aanvullende
beleidsafspraken te maken.
In de notitie ‘Afspraken in een samenwerkingsschool’ staat beschreven welk beleid beide
besturen hebben als het gaat over de detachering van personeel bij het andere
schoolbestuur, de financiële afwikkeling van inventaris en gebouw (status onderhoud) en
het toezicht op en de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de levensbeschouwelijke
identiteit binnen de samenwerkingsschool.
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Kindcentra
Evenals een aantal andere delen van Nederland, kampt Noord Groningen sinds 2005 met
een krimpend aantal inwoners. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog
verder zal dalen.De bevolkingskrimp heeft nu al zichtbare gevolgen, doordat woningen
leeg komen te staan en voorzieningen verdwijnen. Ook een aantal scholen heeft de
afgelopen jaren de deuren moeten sluiten.
Op andere scholen is het leerlingental de afgelopen jaren zodanig teruggelopen dat de
kosten hoger dreigen te worden dan de inkomsten. Naarmate scholen kleiner worden,
kost het bovendien steeds meer moeite om de gewenste kwaliteit overeind te houden. De
verwachting is dat het leerlingental tot 2020 nog verder zal afnemen.
De daling van het aantal leerlingen, heeft niet alleen gevolgen voor de scholen. Ook
peuterspeelzalen en voorzieningen voor kinderopvang zien het aantal kinderen
teruglopen. En ook zij merken dat het moeilijker wordt om de gewenste kwaliteit te
realiseren. Kids2b, organisatie voor kinderopvang, besloot daarom in 2007 contact te
zoeken met de besturen van de vier onderwijsorganisaties die in Noord Groningen actief
zijn. Samen verkenden zij de problematiek die de krimp met zich meebrengt. Zij
onderzochten de mogelijkheden om niet alleen een goed antwoord op die krimp te
vinden, maar ook op de veranderende vraag uit de samenleving. De overheid verplicht
scholen immers om buitenschoolse en tussenschoolse opvang te organiseren. Diezelfde
overheid heeft bovendien vastgelegd dat jonge kinderen in de kinderopvang dezelfde
ontwikkelingskansen moeten krijgen als in de peuterspeelzaal. Ouders roepen daarbij om
goed bereikbaar, kwalitatief “goed” gemeten en flexibele opvangmogelijkheden voor hun
kinderen, zodat zij zelf werk/studie en zorg kunnen combineren.

Kindcentra
De afgelopen jaren is bij de provincie en veel gemeenten het inzicht ontstaan dat de bouw
van nieuwe woningen geen oplossing biedt voor de krimp. De betrokkenen denken
bovendien dat de krimp ook kansen biedt. De grootste kans is misschien wel dat krimp
iedereen dwingt om samen te werken, creatief te denken en met andere ogen te kijken.
De vraag te beantwoorden hoe je bestaande kwaliteiten op een vernieuwde manier kunt
inzetten en welke nieuwe kwaliteiten je kunt realiseren om een gebied aantrekkelijk te
houden. Daarbij te kijken of je nog wat stappen verder kunt gaan. Kans op kans te
stapelen. De besturen van de onderwijsorganisaties in Noord Groningen en Kids2b doen
dit. Het resultaat vertaalt zich in kindcentra, die de komende jaren op verschillende
plekken in Noord Groningen gerealiseerd gaan worden. Kinderen en hun ouders krijgen
daarmee de hoogste kwaliteit op het gebied van onderwijs en kinderopvang binnen
bereik. En Noord Groningen krijgt de beschikking over prachtige voorzieningen. Die niet
alleen garant staan voor de toekomst van onze kinderen, maar ook bijdragen aan de
toekomst van het Groninger land.
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Demografische ontwikkelingen
De komende jaren zo is de verwachting, zullen bij Noordkwartier meer leerlingen
uitstromen dan er in zullen stromen.
Leerlingenaantallen
Noordkwartier

2013
1481

2014
1478

2015
1482

2016
1479

2017
1385

2018
1361

2019
1339

2020
1304

In 2016 zijn twee scholenfusie-trajecten afgerond, te weten:
* CBS De Blinke en OBS De Waarborg (fusiedatum: 1 augustus 2016 is onder bevoegd
gezag van Stichting Marenland ondergebracht);
* CBS De Crangeborg en OBS De Bongerd (fusiedatum: 1 augustus 2016 is onder bevoegd
gezag van Stichting Noordkwartier ondergebracht).
Daarnaast is een intentie verklaring getekend voor een scholenfusie van CBS De Meerpaal
met OBS Noorderbreedte (Stichting Marenland). Verwachte fusiedatum is 1 augustus
2017. Deze school zal onder bevoegd gezag van Marenland worden ondergebracht.
Voor de scholen De Windroos en De Zaaier (beiden Noordkwartier) is een
intentieverklaring getekend voor een scholenfusie per 1 augustus 2018. Naar verwachting
zal de fusieschool onderdeel worden van de nieuw te bouwen Campus West.
Als gevolg van de voorgenomen scholenfusie van De Meerpaal met Noorderbreedte per 1
augustus 2017, waarbij de school wordt overgedragen aan Marenland, is de verwachte
afname van het leerlingenaantal in 2017 groter dan in voorgaande jaren.
Naast de bevolkings- en leerlingenkrimp spelen in het onderwijs op dit moment discussies
over de minimale omvang van scholen om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven,
de vorming van samenwerkingsscholen, nieuwe school- en leerconcepten en de invoering
van passend onderwijs.
Het beleid van Noordkwartier blijft onverminderd gericht op een school met een omvang
van minimaal vier combinatiegroepen. ( 80-100 leerlingen). Door scholen te fuseren heeft
Noordkwartier vanaf 1 augustus 2016 geen scholen onder de 80 leerlingen.

Ontwikkelingen als gevolg van aardbevingen.
De scholen in Noordoost-Groningen staan aan de vooravond van veranderingen. In 2015
heeft onderzoek plaatsgevonden naar wat er moet gebeuren met de schoolgebouwen als
gevolg van de gaswinning en het risico op aardbevingen. Nu duidelijk is geworden dat er
bouwkundige maatregelen nodig zijn, ligt er een forse opgave om de schoolgebouwen
aardbevingsbestendig te maken. Tegelijkertijd zullen door krimp en ontgroening diverse
scholen in de komende jaren fuseren. Dit heeft gevolgen voor de huisvestingssituatie.
Scholen zullen verdwijnen, nieuwe brede scholen of kindcentra zullen worden gebouwd,
bestaande scholen zullen worden omgebouwd of uitgebreid tot brede school of
kindcentrum. In korte tijd zullen de scholen hun onderwijsvisie om moeten zetten in
plannen voor nieuwbouw. Voor de realisatie van de nieuwe gebouwen moeten scholen
soms voor een periode van meer dan een jaar ondergebracht worden in een tijdelijk
gebouw. Dit vraagt veel van directeuren en de schoolteams.
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Scholenplan (NCG/NAM/Gemeente/Schoolbesturen)
In 2016 is een convenant afgesloten om te komen tot aardbevings- en
toekomstbestendige schoolgebouwen.
Het scholenprogramma richt zich op het aardbevingsbestendig maken van 101
schoolgebouwen in 9 gemeenten in Groningen die te kampen hebben met de gevolgen
van door gaswinning geïnduceerde aardbevingen. In combinatie met dit
aardbevingsbestendig maken worden tevens maatregelen meegenomen die bijdragen aan
de toekomstbestendigheid van de onderwijshuisvesting in de regio. Het
scholenprogramma is inmiddels vergevorderd in termen van besluitvorming op
gemeentelijk niveau.
Daarmee komt de programmafase ten einde en kan worden overgegaan tot uitvoering. In
een aantal gemeenten is daarmee overigens al een begin gemaakt.
Los van een mogelijke enkele verschuiving ten gevolge van de definitieve besluitvorming
kan het scholenprogramma nu als volgt in beeld worden gebracht. Van de 101 bestaande
schoolgebouwen worden:
60 schoolgebouwen aan de onderwijsfunctie onttrokken
41 schoolgebouwen bouwkundig versterkt
29 nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd (brede scholen en integrale kindcentra)
Voor de scholen van Noordkwartier betekent dat:
3 scholen bouwkundig worden versterkt
8 scholen nieuwgebouwd worden (onderdeel van een kindcentrum)

Ontwikkelingen op het gebied van onderwijskwaliteit
De kwaliteit van het onderwijs op de scholen wordt door de directeuren goed bewaakt.
De scholen van Noordkwartier vallen allen onder het basisarrangement van de Inspectie.
Er zijn geen scholen met een risicoprofiel. In het kader van risico-gericht toezicht van de
inspectie heeft geen bestuursgesprek plaatsgevonden, omdat de inspecteur daar geen
aanleiding voor zag.
Met het bestuursjaarverslag leggen wij graag verantwoording af. Aan de maatschappij en
aan de ouders die hun kinderen aan onze scholen toevertrouwden.
Met dat vertrouwen van ouders als ruggensteun hebben onze medewerkers zich ook dit
schooljaar met passie
en deskundigheid ingezet ‘Met oog voor ieder kind’. Dank zowel aan onze medewerkers
als aan de ouders en we gaan met vertrouwen op weg naar de toekomst.

Delfzijl, februari 2017
Mevr. W. Drenth
Directeur bestuurder
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Verslag Raad van Toezicht
Algemeen
De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate besturing van de Stichting Noordkwartier
door het College van Bestuur. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn
vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement. De Raad van Toezicht is zodanig
samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, ten opzichte van het bestuur en ten
aanzien van welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
De Raad van Toezicht van de Stichting Noordkwartier legt met dit verslag verantwoording
af voor het over de Noordkwartier scholen uitgeoefende toezicht in 2016.

Werkwijze
Noordkwartier wil zich als maatschappelijke instelling op een open en transparante wijze
verantwoorden naar haar omgeving. Noordkwartier wil beoordeeld worden op haar
prestaties en in een open dialoog communiceren met stakeholders. Toezicht en bestuur
van Noordkwartier zijn ingericht in overeenstemming met de in de Code Goed Bestuur in
het Primair Onderwijs vastgelegde principes. De Raad van Toezicht ziet toe op een
correcte naleving van deze principes door het College van Bestuur.
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur vergaderden in 2016 zesmaal in
gezamenlijkheid, te weten op: 24-02-2016; 31-03-2016; 02-06-2016; 06-10-2016; 03-112016; 29-11-2016. Gedurende het jaar spraken de voorzitter van de Raad van Toezicht en
het College van Bestuur regelmatig met elkaar over algemene beleidsaangelegenheden
en ad hoc vraagstukken.
In november 2016 heeft de Raad van Toezicht gesproken met de GMR. Er is afgesproken
om in het vervolg twee keer per jaar met elkaar een gesprek te plannen.

Vergaderingen
De onderwerpen die in 2016 in de Raad aan de orde kwamen, hadden betrekking op het
Financieel Jaarverslag 2015, de uitvoering van het Strategisch Plan 2015-2020, het
aardbevingsdossier in relatie tot de versterkingsmaatregelen van de schoolgebouwen, de
samenwerkingsrelaties van Noordkwartier, de ontwikkelingen en toekomst van de
samenwerkingsscholen, Passend Onderwijs en de Kwaliteit van het onderwijs.
De driemaandelijkse managementrapportages informeren de Raad over de uitvoering en
de voortgang van de bedrijfsvoering. Daarnaast brengt de bestuurder, aanvullend op de
managementrapportage, voor iedere reguliere vergadering verslag uit van de actuele
ontwikkelingen. De leden van de Raad waren frequent aanwezig op de vergaderingen.

Integriteit
De Raad ziet toe voor zowel de directeur-bestuurder als de Raad van Toezicht voor
zichzelf welke zaken onverenigbaar zijn met de uitoefening van de betreffende functie.
Deze gedragslijn geldt voor de hele organisatie en de Raad van Toezicht.
Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting CPO Noordkwartier
en de directeur-bestuurder wordt vermeden. In 2016 was er geen sprake van
tegenstrijdige belangen. Er was ook geen sprake van onverenigbare nevenfuncties van
leden van de Raad van Toezicht of de directeur-bestuurder.
De Raad van Toezicht waakt ervoor dat haar leden onafhankelijk zijn. In 2016 is er geen
sprake geweest van tegenstrijdige belangen waarbij leden van de Raad van Toezicht of de
directeur-bestuurder betrokken waren.
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Werkgeversrol
Met zowel de GMR als met de directies is overleg geweest over de werving- en
selectieprocedure als over de profielschets in verband met de invulling van de vacature
van directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft per 1 augustus 2016 Mw. W.
Drenth benoemd als directeur-bestuurder en is afscheid genomen van Dhr. G. Meijer.
Twee leden van de Raad van Toezicht hebben in 2016 een vergoeding ontvangen van €
3.000. De voorzitter heeft een vergoeding ontvangen van € 4.500.
De Raad van Toezicht is van mening dat zij op grond van haar activiteiten een duidelijk
beeld heeft gekregen van het functioneren van het College van Bestuur.
19 januari 2016
Namens de Raad van Toezicht,
K. van der Wal
Voorzitter
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Hoofdstuk 1: Algemene informatie
Instellingsgegevens
Juridische structuur
Noordkwartier is een stichting. In dit geval de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs
in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Het bestuursnummer is 41558.

Kernactiviteiten
Het aanbieden en doen verzorgen van goed christelijk primair onderwijs

Werkgebied
Het werkgebied van de Stichting omvat de gemeenten Appingedam, Delfzijl en
Loppersum.

Missie
De missie van Noordkwartier kenmerkt zich door "drie V's": Veelkleurig, Verantwoordelijk
en Verbonden.
Veelkleurig
Onze scholen geven invulling aan hun christelijke identiteit naast een eigen ‘kleur’ aan
hun onderwijs. We stimuleren diversiteit in onderwijs en talentontwikkeling. Profilering
van de scholen, binnen de bestuurlijke kaders, heeft een hoge prioriteit.
Verantwoordelijk
Als christelijke scholen, leggen we, vanuit onze overtuiging, verantwoording af voor de
keuzes die we maken. Kinderen hebben recht op kwalitatief hoogstaand onderwijs,
gegeven door professionals, gericht op de toekomst met aandacht voor zorg en welzijn.
Zowel ouders als overheden verschaffen we inzicht in de opbrengsten door
kwaliteitsmeting.
Verbonden
Onze scholen staan midden in de maatschappij en hebben daarin een functie. We streven
ernaar onderwijsvoorzieningen te realiseren op dorps- of wijkniveau, in dialoog met alle
betrokkenen, zoals kinderen/ouders, andere (onderwijs)instellingen en (lokale)
overheden. Scholen werken samen waar dit voordelen oplevert.

Organisatie
Noordkwartier heeft zich verbonden aan de code Goed Bestuur.
De code Goed Bestuur vormt een set van principiële uitspraken over goed, adequaat en
transparant besturen. De principes zeggen iets over de waarden die aan het gedrag en de
cultuur ten grondslag liggen en de kenmerken van de houding van waaruit betrokkenen
handelen, zoals wederzijds respect, transparantie, dialoog, gezamenlijkheid en
verantwoording.
De code Goed Bestuur is geen doel op zich maar een middel. De beoogde meerwaarde
van de code is:
het stimuleren van de kwaliteit van het functioneren van de scholen en het bestuur;
het behouden en versterken van het vertrouwen van de belanghebbenden en
het beschermen en versterken van de reputatie van de scholen en het bestuur.
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Organogram van Noordkwartier

Samenstelling Raad van Toezicht en College van Bestuur
De Raad van Toezicht bestaat uit de leden:
Naam
Plaats
Functie
Jaar van aftreden
Dhr. K. v.d. Wal
Middelstum
Voorzitter
2017
Mw. A. Binnekamp
Loppersum
Lid
2021
Dhr. O. Albeda
Appingedam
Lid
2017
De leden van de RvT functioneren binnen hun eerste of tweede termijn van benoeming.
Het College van Bestuur bestaat uit:
Naam
Plaats
Dhr. G. Meijer (tot 1 aug
Delfzijl
2016)
Mevr. W. Drenth (vanaf 1
Roden
aug 2016)
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Samenstelling stafbureau
Noordkwartier heeft gekozen voor een beperkte omvang van het stafbureau.
Op het stafbureau zijn de volgende medewerkers werkzaam:
Renee Noordhoff; managementassistente
Henry Visser: personeelsadviseur
Mirjam Pieters: beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit

Directieteam
De directeuren komen tweewekelijks samen. In twee werkgroepen: Personeel en
Onderwijs en Kwaliteit wordt o.l.v. de staf-adviseurs actieplannen opgesteld en
uitgevoerd. Bij elke bijeenkomst wordt de voortgang met elkaar besproken, middels de
scrum-methodiek. Indien nodig worden onderwerpen uitgebreider met elkaar besproken
in een (directie)teamsessie. De informatiedeling vindt plaats via Onedrive en is geheel
papierloos.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR overlegt ieder maand met de directeur-bestuurder van Noordkwartier. De GMR
voorziet haar gevraagd en ongevraagd van advies en/of instemming, zoals dat wettelijk is
vastgelegd. Het doel is steeds om enerzijds een effectieve bijdrage te leveren aan de
werk- en leeromgeving van Noordkwartier en anderzijds de ontwikkelingen van
Noordkwartier met elkaar kritisch te volgen.
Voor het Jaarverslag van de GMR wordt verwezen naar de bijlage. De GMR heeft haar
eigen notulist/secretaresse, deze is geen lid van de GMR.
De GMR bestaat uit de leden (peildatum 01-01-2016):
Naam
Functie
Mw. J. Kooistra
Voorzitter (ouder)
Dhr. H. Miedema
Lid (ouder)
Mw. N. Voorzee
Lid (ouder)
Mw. D. Cinjee
Lid (personeel)
Dhr. L. van Dijk
Lid (personeel)
Mw. M. Dijkman
Lid (personeel)

Jaar van aftreden
2016
2018
2017
2016
2018
2017

Hiernaast heeft elke afzonderlijke basisschool een Medezeggenschapsraad, bestaande uit
vertegenwoordigers van het personeel en ouders. (50/50)
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Scholen
De volgende scholen behoren tot de Stichting, peildatum 1 augustus 2016.
Naam
Plaats
Directeur
De Borgstee
Spijk
Dhr. H. Mulder
De Citer
Appingedam
Dhr. A. Broekhuizen
De Klaver
Stedum
Dhr. M. Pik
De Meerpaal
Delfzijl
Dhr. A.Godlieb
Farmsumerborg
Farmsum
Dhr. H. Ebbers
Roemte
Loppersum
Dhr. P. Roelfsema
De Triangel
Appingedam
Mw. R. Joustra-Deen
De Vore
Delfzijl
Dhr. H. Ebbers
Wicher Zitsema
Middelstum
Mw. T.Tuil-Jansma
De Windroos
Delfzijl
Dhr. P. Roelfsema
De Zaaier
Delfzijl
Dhr. K. van Gerven

Klachtenrecht
In alle schoolgidsen wordt verwezen naar de Klachtenregeling. Noordkwartier staat voor
een open en eerlijke communicatie met ouders en andere betrokkenen.
Op elke school is een interne contactpersoon aanwezig. De contactpersoon is een
persoon die binnen de school aanwezig is om mensen met vragen over hoe om te gaan
met klachten of bezwaren de juiste weg te wijzen.
Mw. N. Wiersema uit ’t Zandt is onze vertrouwenspersoon. In 2016 is door Mw.
Wiersema één klacht ontvangen van ouders. In 2016 is geen formele klacht ingediend bij
de Landelijke Klachtencommissie.
Ouders, leerlingen en medewerkers in het bijzonder onderwijs kunnen op één website
terecht voor alle informatie over geschillen: www.gcbo.nl, de website van de
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.
Voor het Klachtenrecht zijn wij aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie.
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Hoofdstuk 2: Leerlingenbeleid en kengetallen
Toelatingsbeleid leerlingen
De scholen van de stichting zijn toegankelijk voor alle kinderen van ouders die de grondslag
van de stichting onderschrijven en/ of respecteren.

Leerlingenaantallen
Het leerlingenaantal van Noordkwartier is op de teldatum 1 oktober 2016 met drie
leerlingen afgenomen ten opzichte van 2015.
We houden de komende jaren in zowel de korte – als de lange termijnprognose rekening
met een verdere daling van het leerlingenaantal. De prognoses voor de inwoneraantallen
in onze regio zijn ronduit negatief, voor de gemeente Loppersum wordt een afname
verwacht van jaarlijks gemiddeld 1 % en voor de gemeente Delfzijl zelfs met gemiddeld
2% tot het jaar 2025.

Leerlingenaantallen per school

De Meerpaal
De Windroos
De Zaaier
De Vore
Farmsumerborg
De Borgstee
De Blinke (gefuseerd per 18-’16)
De Citer
De Triangel
Crangeborg (gefuseerd per
1-8-’16; nu De Klaver))
De Klaver
Roemte
Wicher Zitsema
TOTAAL

2012

2013

2014

2015

2016

79
107
119
134
90
118

75
111
132
133
97
114

80
124
129
123
115
123

81
138
128
107
117
163

87
146
128
119
116
170

82

80

65

63

0

165
199

152
174

161
179

159
195

155
204

53

50

47

47

0

180
104
1482

94
164
96
1479

199
108
1553

187
104
1481

177
108
1478

Noordkwartier kent veel kleine scholen. Zes van de elf scholen hebben minder dan 145
leerlingen (drempel kleine scholen toeslag) en drie minder dan 100 leerlingen.
Gemiddelde
schoolgrootte
Totaal gemeente
Appingedam
Totaal gemeente Delfzijl
Totaal gemeente
Loppersum
Totaal Noordkwartier
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Aantal
scholen

Totaal
leerlingen

180

2

359

128
118

6
3

766
354

134

11

1479
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Hoofdstuk 3: Personele kengetallen en personeelsbeleid
Overzicht
Bij Noordkwartier waren in het verslagjaar gemiddeld 144 personeelsleden in vaste
dienst. De totale formatieomvang was gemiddeld 94 fte.

Aantal
10,8
7,4
75,7
93,9

Directie
OOP
OP
Totaal

Percentage
11%
8%
81%
100%

Aanstellingen
90 % van het personeel is 5 jaar of langer in dienst.
43 % van het personeel werkt minder dan 0,8 fte.
96 % van de formatie bestaat uit aanstellingen voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat 4%
van de formatie flexibel is.

Duur dienstverband in FTE
3%

3%

4%

[0 tot 1 jaar]
[1 tot 3 jaar]

25%

[3 tot 5 jaar]

65%

[5 tot 10 jaar]
[10 tot 20 jaar]

Verdeling over functiegroepen
8% van het personeel is OOP (benchmark 14 %).
11 % van het personeel is aangesteld in een managementfunctie (benchmark 10%).

FTE naar functiecategorie
11%
8%

DIR
OOP

81%
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Verdeling Mannen / vrouwen
Per 31 december 2016 was de verdeling naar geslacht als volgt:
Man
15 %

Vrouw
85 %

Verhouding man/vrouw
150
100
2015
50

2016

Man

Vrouw

Op directieniveau was de situatie in december 2016 als volgt:
 aantal scholen met een vrouwelijke directeur: 2
 aantal scholen met een mannelijke directeur: 7
 de scholen met een adjunct-directeur hebben een vrouw in deze functie
Leeftijdsopbouw
Wanneer we ons personeelsbestand onderverdelen in leeftijdscategorieën, zien we het
onderstaande grafiek. Het grootste deel van het personeel valt in de categorie 52- 62 jaar
(33 %).
De gemiddelde leeftijd van het personeel is 45,9 jaar. Door de inrichting van een flexpool
en daarmee de benoeming van jonge leerkrachten en de mogelijke doorstroming naar
reguliere banen, zal de leeftijdscategorie 22 t/m 31 jaar de komende jaren in percentage
toenemen.

FTE naar leeftijdscategorie
40
30

OP

20

OOP

10

DIR

0
0 t/m 21
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Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van Noordkwartier over 2016 was gemiddeld
6,26 %.
Het landelijk percentage voor 2016 is op dit moment nog niet bekend, voor 2015 was dit
6,4 %.
Wanneer er specifieker wordt gekeken naar de leeftijdscategorieën, dan valt op dat een
relatief groot deel van het verzuimpercentage wordt veroorzaakt door het verzuim van
personeelsleden in leeftijdscategorieën 35 t/m 44 en vooral 45 t/m 54 jaar.

Ziekteverzuimpercentage
55 t/m 64
45 t/m 54
35 t/m 44
25 t/m 34
0 t/m 24

DIR
OOP
OP

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00%

De ziekmeldingsfrequentie is het gemiddeld aantal nieuwe ziektegevallen per werknemer
in een bepaalde periode, omgerekend naar jaarbasis. In 2016 is deze voor OP, OOP en DIR
samen 0,61 (over 2015 was deze landelijk 0,9 voor het basisonderwijs). We zien
gedurende 2016 dat het verzuimpercentage en de melding frequentie gestaag daalt,
maar dat de duur van het verzuim langer wordt.

Duur verzuim%
10,00%

Ziekte % zeer lang
Ziekte % middel

5,00%

Ziekte % lang
Ziekte % kort

0,00%
0 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64

Scholing en training
In 2016 zijn onder andere de volgende cursussen en workshops gevolgd:
KIVA
Hoogbegaafdheid (Novilo)
LeerKRACHT
Gyncy (digibord)
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Personeelsbeleid
Personeelsbeleid is verder ontwikkeld, mede vanuit de werkgroep Personeel waarvan vijf
directeuren deel uitmaken samen met de adviseur P&O.

Regionaal Transfercentrum
Noordkwartier neemt, samen met 16 andere besturen deel aan het Regionaal
Transfercentrum Groningen. De samenwerking, die is vastgelegd in een coöperatie, heeft
als doel om voldoende en goed gekwalificeerd personeel te krijgen en te behouden. De
belangrijkste taak van het RTC is op dit moment het regelen van de vervanging van
leerkrachten.
Samenwerking in de voorziening van invallers is nodig door de Wet Werk en Zekerheid
die er voor zorgt dat invalwerk anders moet worden georganiseerd.
De doelstelling van het RTC wordt gaandeweg verbreed. De besturen binnen het RTC
willen door de instelling van een flexpool met jonge talentvolle leerkrachten, uitvoering
geven aan de wens om jonge werknemers door coaching en begeleiding door te laten
stromen naar reguliere betrekkingen. In korte tijd is het onderwijslandschap namelijk
ingrijpend veranderd door de tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt.
In augustus 2015 is gestart met een flexpool waarin destijds drie medewerkers zijn
aangesteld voor ieder 0,5 fte. Eind 2016 bestond de flexpool uit 7 leerkrachten en totaal
5 fte. De uitvoering van de vervanging en de administratie worden uitgevoerd door
Bureau Slim te Groningen.

Mobiliteitsbeleid
In 2016 is het mobiliteitsbeleid vastgesteld, “Van Moet naar Moed”.
Uit een inventarisatie binnen Noordkwartier blijkt dat een groot gedeelte van de
medewerkers positief staat tegenover mobiliteit binnen de stichting. Niet in de eerste
plaats in het belang van de stichting, of mobiliteit als doel op zich, maar in het belang van
de ontwikkeling van de medewerker.
Afgesproken is dat ieder jaar het mobiliteitsbeleid wordt geëvalueerd.

Persoonlijke ontwikkeling personeel
COO7/MOOI is per 1 oktober 2015 ingevoerd als systeem voor het borgen van de
persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Het systeem bevordert dat de medewerker
zelf (mede) sturing geeft aan de eigen ontwikkeling en de registratie hiervan. In 2016 is
de ontwikkeling hiervan verder doorgezet binnen de scholen.

Meerjarenformatiebeleid
Naast de maatregelen vanuit het flankerend beleid, is gebruikmaking van payrollaanstellingen (zie hoofdstuk Payroll) bevorderd om extra personele verplichtingen te
vermijden. Daardoor zijn geen gedwongen ontslagen of RDDF-plaatsingen noodzakelijk
geweest in 2016. Zoals eerder aangegeven (bij het hoofdstuk Regionaal Transfercentrum)
is in de toekomst een andere aanpak en visie nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de
recente ontwikkelingen omtrent de arbeidsmarktkrapte.

Gebruik flankerend beleid
In 2016 is door 4 medewerkers gebruik gemaakt van flankerend beleid. In 2 gevallen betrof
het een keuze voor werktijdvermindering en in het andere gevallen ontslag op eigen
verzoek. Voor deze personen samen heeft dit geleid tot een uitstroom van 1,9451 fte.
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Payroll
Omdat er in 2016 geen vacatures werden ingevuld met vaste benoemingen, is er gewerkt
met payroll -aanstellingen. Medewerkers die een tijdelijke benoeming zouden kunnen
krijgen waardoor een verplichting tot vast dienstverband kan ontstaan, worden via de
Payroll bij Randstad verloond. Hiermee is het juridisch werkgeverschap, en ook het risico
voor verplichtingen, bij Randstad neergelegd.

Risico-, inventarisatie- en evaluatieplannen
Het Risico-, inventarisatie- en evaluatie-onderzoek (RI&E) is in 2014 uitgevoerd. De RI&E
brengt gezondheidsrisico’s voor werknemers in kaart. Het onderzoek heeft geleid tot een
plan van aanpak voor iedere school. Dit plan met alle bijbehorende acties is in het
voorjaar van 2015 goedgekeurd door de arbodienst. Een RI&E wordt om de vier jaar
afgenomen.
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Verantwoording Prestatiebox
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Scholen sturen op hun kwaliteit
 Verschillende training op het gebied van Onderwijs.
 Het programma leerKRACHT
Versterken van (onderwijskundig) leiderschap van directeuren
 Coaching en opleiding (startende) schoolleiders
 Intervisiebijeenkomsten directeuren
 Academische Masterstudie bovenschools management
 Het programma leerKRACHT
Verbeteren pedagogische en didactische vaardigheden van leerkrachten
 Bij en nascholing reken- en taal coördinatoren
 Begeleiding leerkrachten
 netwerkbijeenkomsten IB
 Scholing: doelmatig inzetten van ICT
 Novilo: onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen (hoogbegaafd)
Leren van en met elkaar
 Leerkrachten krijgen de gelegenheid (tijd) om bij elkaar in de klas te
kijken.
 Ontwikkelingstraject van Stichting leerKRACHT, inzet van interne coaches.
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Hoofdstuk 4: Onderwijs en Kwaliteit
Speerpunten voor kwaliteitsverbetering
Elke dag samen een beetje beter
Onder begeleiding van de Stichting leerKRACHT wordt op een aantal scholen teamgericht
werken versterkt. Stichting leerKRACHT poogt met haar methode het eigenaarschap van
het onderwijs terug te geven aan de leraar. In de leerKRACHT aanpak staat een manier
van werken centraal die gebaseerd is op samenwerking: bij elkaar in de klas kijken, elkaar
constructieve feedback geven, samen lessen voorbereiden en gestructureerd nadenken
over resultaten en verbetermogelijkheden door middel van frequente, gestructureerde
teambijeenkomsten (bordsessies). De aanpak wordt versterkt door forumbijeenkomsten
met leerKRACHT scholen uit de regio en fora voor schoolleiders en schoolbestuurders. Op
deze wijze komt het inhoudelijke gesprek tussen leraren onderling, met leerlingen, met
en tussen schoolleiders en bestuurders op gang. Op een school na, zijnde de Klaver in
Stedum, zijn alle scholen nu bezig met leerKRACHT. De Klaver start in 2017.
Ook op directieniveau wordt er nu vergaderd op de wijze die leerKRACHT binnen
Noordkwartier geïntroduceerd heeft.

Hoogbegaafde kinderen en kinderen met cognitief talent
De afdeling Hoogbegaafde kinderen van De Zaaier krijgt vanaf augustus 2013 begeleiding
van Novilo. Ook de andere scholen van Noordkwartier worden ondersteund in hun
ontwikkeling op het gebied van hoogbegaafde kinderen. Vrijwel alle scholen hebben
hierin training gevolgd. In 2016 zijn er intervisiebijeenkomsten geweest. Alleen de nieuwe
samenwerkingsscholen – Farmsumerborg en de Klaver moeten nog bijgeschoold worden.

Deelname aan Provinciaal auditteam
Om een goed integraal beeld van de kwaliteit van het onderwijs op een individuele school
te krijgen is een audit een goed instrument. Een audit bestaat uit documentanalyse,
groepsbezoeken aan de hand van een kijkwijzer en gesprekken met intern begeleiders en
directie. Op basis van alle gegevens wordt een rapport gemaakt met daarin de stand van
zaken, geconstateerde tekortkomingen en aanbevelingen. De inspectienormen maken
deel uit van het kader van de audit. Echter ook andere belangrijke zaken als
personeelsbeleid, schoolleiding, schoolklimaat en cultuur zijn onderdeel van de uit te
voeren audit. Door het uitvoeren van audits willen wij als Noordkwartier de scholen waar
risico’s liggen ondersteuning bieden om te komen tot verbetering. Wij willen van en met
elkaar leren. Onafhankelijkheid en scherpte van een auditteam, bestaande uit
verschillende mensen van verschillende schoolbesturen, zijn van groot belang voor een
goede audit. Juist door dit samen op te pakken en samen verantwoordelijk te zijn voor de
uitvoering denken we de school te kunnen ondersteunen. De insteek is niet alleen audits
uit te voeren op risicoscholen. Maar ook op scholen die het basisniveau hebben en zich
willen verbeteren. Dit door een goede analyse van de huidige situatie te hebben en van
hieruit verder te bouwen. Het eerste doel is dan het onderwijs op de school op een hoger
plan te brengen en te werken naar goed onderwijs met nauwelijks op- en aanmerkingen.
Waarbij excellent onderwijs het einddoel kan zijn. Andries Broekhuizen neemt namens
Noordkwartier deel aan dit auditteam.
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Sociale veiligheid
Binnen Noordkwartier wordt op nagenoeg alle scholen gebruik gemaakt van de KiVa
methode. De KiVa anti-pestmethode is effectief voor het terugdringen van pesten. Uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het slachtofferschap van pesten op KiVa-scholen
significant meer afneemt dan op de controlescholen. Met name de indirecte vormen van
verbaal en relationeel slachtofferschap worden minder. De resultaten zijn zowel na één
als na twee jaar zichtbaar.
Door KiVa hebben leerkrachten meer aandacht voor pesten, is hun houding tegenover
pesten negatiever en zijn ze vaardiger in het aanpakken van pesten. Leerlingen vinden
het door KiVa belangrijk om goed te zijn in vriendschappen en staan ook negatiever
tegenover pesten. De resultaten op de Noordkwartier scholen zijn op dit moment dan
ook zeer positief. De inspectie hanteert als uitgangspunt toetsen die Cotan-gecertificeerd
zijn. KiVa voldoet nog niet aan dit criterium. Daarnaast gebruiken de scholen van
Noordkwartier ook het volgsysteem “Zien.” De Noordkwartier scholen die gebruik maken
van KiVa participeren een aantal keren per jaar in een regionaal team waar men praat
over de ontwikkelingen en de resultaten.
Het sociaal veiligheidsplan is ge-update en voldoet aan de eisen van de Inspectie.
Noordkwartier houdt hierin een vinger aan de pols.

Introductie Schoolmonitor
In 2016 heeft Noordkwartier besloten te gaan werken met Schoolmonitor.
Schoolmonitor wordt gebruikt als instrument om de PDCA-cyclus te waarborgen. In
Schoolmonitor kunnen project- en jaarplannen worden opgesteld, planningen worden
gemaakt en beleidsstukken worden opgeslagen. In 2017 wordt de uitrol gedaan in de
hele organisatie; de directeuren zijn eind 2016 hierin geschoold.

Specialisten Onderwijs en kwaliteit
In 2016 zijn er bij Noordkwartier een aantal personele veranderingen geweest na het
vertrek van Geert Meijer (directeur-bestuurder). Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure
is Pieters benoemd als adviseur Onderwijs en Kwaliteit. Daarnaast is Mirjam Berghuis
benoemd als coördinator bewegingsonderwijs met als specifieke taak het verbeteren van
het bewegingsonderwijs bij Noordkwartier. Omdat Noordkwartier ook een kwaliteitsslag
wil slaan op ICT-gebied is Peter van Kooten benoemd als bovenschools coördinator ICT.

Introductie innovatiebudget
In 2016 heeft Noordkwartier het innovatiebudget geïntroduceerd. De doelstelling van dit
budget is het innovatief vermogen binnen Noordkwartier te stimuleren. Het budget is
toegekend aan Farmsumerborg voor het project ‘de bewegende school’.

Zorg en begeleiding en Passend Onderwijs
De Cyclus Planning en Control voorziet in een tweetal schoolbezoeken. Tijdens deze
bezoeken worden de zorgleerlingen besproken en wordt er een inventarisatie gemaakt
voor verdere acties omtrent de individuele leerlingenzorg.
Naar aanleiding van deze inventarisatie vindt er overleg plaats van de interne
zorgcoördinator met externe uitvoerders en worden de afgesproken acties vastgesteld.
Tussentijdse hulpvragen kunnen worden ingebracht in het netwerk Intern Begeleiders.
Voor de extra ondersteuning en begeleiding van zorgleerlingen wordt in de meeste
gevallen gebruik gemaakt van het Regionaal Expertise Team.
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Regionaal Expertise Team
Noordkwartier en de stichting Openbaar onderwijs Marenland hebben samen een RET
(regionaal expertise team) die die scholen ondersteunt bij het verzorgen van passend
onderwijs. Dit RET was voorheen, voordat de wet Passend onderwijs in werking trad, het
OZC (onderwijszorgcentrum). In het huidige RET zitten ambulant begeleiders die een
aanstelling hebben bij Marenland, Noordkwartier of RENN4/SBO De Delta. Het RET
bestaat uit een gedragsdeskundige, een schoolmaatschappelijk werkster, een specialist
spraak- taal, 4 specialisten passend onderwijs en een coördinator. Met dit team
bedienen we alle scholen van Marenland en Noordkwartier . De scholen kunnen een
beroep doen op het RET voor inzet personeel voor het uitvoeren van arrangementen,
inzet specialisten passend onderwijs, schoolmaatschappelijk werk of orthopedagoog. De
specialisten passend onderwijs zijn specialisten met kennis van autisme, (zeer) moeilijk
lerende kinderen, spraak-taal, motoriek, leren en gedrag. Zij worden niet alleen ingezet
voor begeleiding bij arrangementen maar kunnen ook gevraagd worden voor het doen
van observaties, meedenken over een kind, aansluiten bij gesprekken,
leerkrachtbegeleiding etc. Ook kunnen zij gevraagd worden voor het geven van
teambijeenkomsten of scholing op een specifiek gebied.
De missie van het RET bestaat uit:
Versterken van pedagogische vaardigheden
Stimuleren van veilig/sociaal school
Versterken van sociale competentie en morele ontwikkeling van kinderen
Ontwikkelen en implementeren van pedagogisch beleid
Het RET werkt binnen het onderwijs op school. Daardoor ontstaat er een directe lijn
tussen school, kinderen en ouders. Daarnaast werkt het RET nauw samen met het
Centrum voor Jeugd en Gezin.
In onderstaande tabel ziet u een overzicht van het aantal aanmelding bij het RET per
school. Opvallend is het hoge aantal aanmeldingen van de Wicher Zitsema. Het aantal is
hoog doordat een groot gedeelte van groep 8 heeft meegedaan aan het project overstap
PO-VO.

Bestuursverslag 2016

Pagina 25 van 45

Verantwoording middelen passend onderwijs
De middelen Passend Onderwijs zijn ingezet voor de begeleiding van leerlingen die extra
onderwijsondersteuning nodig hebben. In de vorm van arrangementen.
Daarvoor worden IB-ers ingezet en daarnaast is een team van ambulant begeleiders
vanuit het RET (Regionaal Expertise Team) beschikbaar.
Voor de coördinatie van de zorg en het IB-netwerk is een zorg coördinator aangesteld en
voor onderzoek is een orthopedagoog/GZ-psycholoog beschikbaar.
Voor hoogbegaafde kinderen met bijkomende problematiek, die in het regulier
basisonderwijs vast zijn gelopen of dreigen vast te lopen is op één van de scholen een
aparte afdeling gesitueerd. Omdat hier met kleinere groepen wordt gewerkt, zijn
daarvoor ook extra middelen ingezet.

Resultaten/eindopbrengsten 2016
Kwaliteit van de opbrengsten en de risico’s van de scholen
In bijgevoegde grafiek zijn de eindopbrengsten van de afgelopen 3 jaren te zien. Bij de
verschillende scholen staat niet weergegeven of er leerlingen zijn die bij een eventuele
herberekening uit de eindresultaten mogen worden gehaald.
Dit schooljaar hebben een aantal scholen van Noordkwartier voor het eerst gebruik
gemaakt van een andere eindtoets. Naast de Centrale eindtoets (voorheen Cito) is de Iep
afgenomen. De keuze voor de Iep is een keuze van de school zelf geweest. De Iep heeft
een zeer afwijkende opzet van de Centrale eindtoets. Bijvoorbeeld: kortere teksten
(begrijpend lezen), open vragen, plaatjes en de leerlingen mogen schrijven in het
opgavenboekje. En de Iep toets is twee in plaats van drie dagen.
De afspraak is gemaakt dat een school in principe een keuze maakt voor drie jaar
dezelfde eindtoets. Zes scholen hebben de Centrale Eindtoets gedaan en zes scholen de
Iep toets.
Opvallend is dat er meerdere scholen van NK dit jaar zowel bij Iep als bij de
eindtoets onder de inspectienorm hebben gescoord. Een duidelijke verklaring is hiervoor
op dit moment niet te vinden. De scholen maken een trendanalyse, op basis daarvan zal
op organisatieniveau een analyse gemaakt worden naar mogelijke oorzaken. Daarbij
moet worden opgemerkt dat de eindtoets iets zegt over het behaalde resultaat van een
individuele leerling, een gemiddelde score van de eindtoets als indicator van de kwaliteit
van het onderwijs staat ter discussie.
Voor het schooljaar 2015-2016 waren er een paar scholen die een risico liepen met de
eindtoets.
CBS de Triangel
CBS de Blinke
CBS de Windroos
Van deze drie scholen heeft de Blinke zeer goed gescoord (maar met ingang van
schooljaar 2016-2017 valt de Blinke niet meer onder Noordkwartier).
Bij de Triangel is er een herberekening waardoor er net voldoende zou kunnen worden
gescoord.
De Windroos heeft aan hun eigen verwachting voldaan en onder hun norm gescoord en
dient dan ook volgend schooljaar goed te scoren.
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Eind 2016 is De Vore bezocht door de Inspectie in het kader van het vierjaarlijks toezicht.
De inspecteur heeft het basisarrangement aan de school toegekend.

MATRIX EIND OPBRENGSTEN CPO NOORDKWARTIER
2016
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Hoofdstuk 5: Financiën
Gevoerd financieel beleid
Het bestuur bepaalt de kaders van de stichting, door middel van de vaststelling van het
meerjarig strategische en financieel beleid.
De totale begroting van de stichting wordt gevormd door de diverse schoolbegrotingen
en de bovenschoolse begroting. De schooldirectie is verantwoordelijk voor zijn/haar
”eigen” schoolbegroting.
De directeur-bestuurder legt drie keer per jaar verantwoording af aan de Raad van
Toezicht over de financiële stand van zaken. Er is met de directeuren regelmatig overleg
geweest over hun “budgetverantwoordelijkheid”.
De begroting 2016 is uitvoerig besproken met de schooldirecteuren en zijn de scholen
betrokken bij het tot stand komen van de begroting door de directeuren zelf de
schoolbegroting te laten opstellen. Dit zorgt voor de bewustwording van het financiële
proces binnen de stichting.

Analyse financieel resultaat
Begroting 2016

Realisatie 2016 Realisatie 2015

03 Baten
8.659.802

9.003.363

€ 8.735.848

-

117.558

€ 80.762

385.251

564.874

€ 526.276

9.045.053

9.685.795

€ 9.342.885

7.372.023

7.463.422

€ 7.326.186

4.2 Afschrijvingen

308.527

298.368

€ 315.376

4.3 Huisvestingslasten

646.184

588.308

€ 842.961

4.4 Overige lasten

858.593

951.778

€ 841.494

9.185.326

9.301.876

€ 9.326.016

5.0 Financiële baten en lasten

31.000

4.791

€ 13.400

Totaal 05 Financiële baten en lasten

31.000

4.791

€ 13.400

-109.273

388.710

€ 30.269

3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies
3.5 Overige baten
Totaal 03 Baten
04 Lasten
4.1 Personeelslasten

Totaal 04 Lasten
05 Financiële baten en lasten

Resultaat

Het positieve resultaat van 2016 ten opzichte van de begroting wordt in belangrijke mate
veroorzaakt door de normaanpassingen van het ministerie en de gerealiseerde
groeitelling in relatie tot de totale personele lasten, doordat baten zijn gerealiseerd die
niet waren begroot en waar geen of nauwelijks kosten tegenover staan en verder
doordat een aantal lasten lager uitvallen dan was begroot.
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De hierboven genoemde niet begrote baten hebben o.a. betrekking op de ontvangen
bijdragen van buurstsportcoaches 2015, de ontvangen vergoedingen van de inzet van
conciërges over kalenderjaar 2015, de bonus van het vervangingsfonds en de in het
verleden gereserveerde energiekosten die niet meer worden verwacht.

Baten 2016
De realisatie van de totale baten is 6,7% hoger dan de begroting 2016 en is 3,3 % hoger
dan in kalenderjaar 2015. De stichting is nagenoeg volledig afhankelijk van de overheid
(Ministerie en Gemeente). De opbrengsten bestaan grotendeels uit de Rijksbijdragen van
het OCW (93%).

Verdeling baten
1%

6%
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen
en -subsidies
93%

3.5 Overige baten

Het positieve verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt door de hogere
Rijksbijdragen en de gerealiseerde, maar niet begrote, overheidsbijdragen en –subsidies.
Daarnaast zijn ook de overige baten hoger uitgevallen door een aantal niet begrote baten
en door hogere detacheringsvergoedingen.
Dat de Rijksbijdragen hoger zijn uitgevallen wordt vooral veroorzaakt door de
normaanpassingen van het ministerie en daarnaast door de niet begrote groeitelling, de
hogere realisatie van het Samenwerkingsverband en de hogere Rijksvergoeding voor
asielzoekers/eerste opvang vreemdelingen.
De Normaanpassingen van het ministerie hebben betrekking op een tweetal
ontwikkelingen: de indexatie van de personele bekostiging 2015 en het
loonruimteakkoord 2015. In vergelijking met de in de begroting gehanteerde normen
gaat het ongeveer om een stijging van iets meer dan 3%. Daarnaast is ook de bekostiging
voor schooljaar 2016-2017 opnieuw vastgesteld in verband met prijsaanpassingen. De
stijging van de APB premie per 1 april van 1% is niet in de bekostiging verwerkt.
Daarnaast is de bekostiging hoger doordat de prestatieboxgelden fors zijn verhoogd.
De gerealiseerde groeitelling was niet begroot en deze zijn toegekend in verband met de
tussentijdse groei van het aantal leerlingen. Dat de vergoeding vanuit het SWV hoger
uitvalt wordt veroorzaakt doordat het Samenwerkingsverband heeft besloten een deel
van het resultaat over kalenderjaar 2015 aan de schoolbesturen uit te keren en verder
zijn arrangementen toegekend, die niet waren begroot.
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De Rijksvergoeding voor de opvang van asielzoekers valt hoger uit, aangezien meer
asielzoekerskinderen zijn opgevangen dan waar in de begroting rekening mee is
gehouden en doordat de regelingen zijn aangepast.
De gerealiseerde maar niet begrote overheidsbijdragen en –subsidies hebben betrekking
op de bijdragen van buurstsportcoaches 2015, VVE-gelden, Vergoedingen NSA, gelden
vanuit COA in verband met de vergoeding opvang, subsidie voor cultuur en muziek. Hier
staan in een aantal gevallen ook hogere kosten tegenover.
Dat de overige baten hoger zijn uitgevallen wordt veroorzaakt door de hogere
detacheringsvergoedingen en doordat diverse baten zijn gerealiseerd die niet waren
begroot.
De hogere detacheringenvergoedingen worden veroorzaakt door de vergoedingen voor
de conciërges kalenderjaar 2015, een detacheringsvergoeding vanuit het RTC en
daarnaast is in de begroting ten onrechte geen rekening gehouden met een vergoeding
voor de conciërge van Fivelingo.
De hierboven genoemde gerealiseerde, maar niet begroot baten hebben betrekking op
de vergoeding van verhuiskosten door de gemeente Delfzijl, en diverse vergoedingen
vanuit Marenland, bonus van het vervangingsfonds, BSA schaderegeling en Kentalis.
Verder zijn ook de in het verleden gereserveerde energiekosten van de Citer uit 2014
vrijgevallen omdat deze kosten niet meer worden verwacht. Verder zijn de overige baten
hoger doordat de private baten hoger zijn uitgevallen en hier staan ook weer hogere
private lasten tegenover.

Lasten 2016
De realisatie van de totale lasten is ongeveer 1,2% hoger dan de begroting 2016 en
ongeveer 0,3% lager dan de realisatie van kalenderjaar 2015.
De totale lasten bestaan in belangrijke mate uit personele lasten, te weten ongeveer
80%. Andere belangrijke kosten zijn de Huisvestinglasten met een aandeel van 7% en de
overige lasten met een aandeel van 10%. De resterende 3% betreffen de
afschrijvingslasten.

Verdeling lasten
7%
3%

10%
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
80%

4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

De hogere realisatie ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt door de
hogere personele lasten en de hogere overige lasten
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Personele lasten
De personele lasten zijn ongeveer 0,5% hoger dan begroot en ongeveer 1,1% hoger dan
de realisatie van kalenderjaar 2015.
De personele lasten bestaan vooral uit salariskosten (84,5%). Hierbij is het aandeel van de
salariskosten van Onderwijzend Personeel (incl. uitkeringen) het grootst, te weten 60,6%.
Het aandeel van de salariskosten directie bedraagt ongeveer 11,3% en het aandeel van
Onderwijsondersteunend personeel bedraagt ongeveer 4,1%.
Bij de personele lasten wordt ook rekening gehouden met een vrijval van de voorziening
jubilea. Vanaf 2008 dient een voorziening te worden opgenomen voor de kosten van
jubilea van het personeel in geval van 25 jarig of 40 jarig dienstverband binnen het
onderwijs. De voorziening is afhankelijk van de duur van het dienstverband binnen het
onderwijs en een blijf kans van het personeel per leeftijdscategorie voor het 25- en het
40-jarig jubileum. Voor 2016 levert dit een mutatie op van € 1.106 (vrijval).
Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt door de hogere kosten van
inhuur. De salariskosten vallen, net zo als de overige personele lasten, lager uit. Dat de
kosten van inhuur hoger uitvallen, wordt enerzijds veroorzaakt door de stijging van de
Cao-lonen en anderzijds doordat meer personeel is ingehuurd via Randstad. Deze hogere
kosten worden grotendeels gecompenseerd door de lagere salariskosten. De
salariskosten vallen lager uit doordat minder personeel is ingezet. Ook een aantal overige
personele lasten vallen lager uit . Het gaat hierbij vooral om de kosten van scholing, de
kosten van BGZ Arbo en de kosten van de personeelsdag. Hiermee worden ook een
aantal overschrijdingen binnen de overige personele lasten, zoals de kosten van het RTC,
de kosten van werving en selectie, de kosten van lief en leed en verrekening
uitkeringskosten primair onderwijs volledig gecompenseerd.
De personele lasten zijn ongeveer 1,1% hoger dan in kalenderjaar 2015 en dit wordt
veroorzaakt door de hogere salariskosten en door de hogere kosten van inhuur van
personeel. Daarnaast zijn de scholingskosten en de overige personele lasten lager dan in
2015. Dat de salariskosten in 2016 hoger zijn in vergelijking met kalenderjaar 2015 wordt
veroorzaakt door de stijging van het CAO loon per 1 januari 2016. Zonder deze stijging
zouden deze salariskosten lager zijn uitgevallen, aangezien in 2016 minder personeel is
ingezet. In 2016 is ongeveer 95,84 fte ingezet en in 2015 bedroeg dit 97,77 fte. Echter
daarnaast is de gemiddelde personeelslast ongeveer met 2,67% gestegen. Deze stijging
wordt vooral veroorzaakt door de stijging van het brutoloon (inclusief toeslagen) met
ongeveer 2,58% en zijn de werkgeverslasten ongeveer met 0,10% gestegen. Deze stijging
is het gevolg van de stijging van het CAO-loon per 1 januari 2016.
Dat de kosten van inhuur hoger zijn uitgevallen wordt veroorzaakt doordat meer
personeel is ingehuurd. Dit heeft te maken met de scholenfusies waardoor meer
personeel wordt ingehuurd van Marenland. De scholingskosten zijn in 2016 lager doordat
in 2015 meer scholingtrajecten zijn gerealiseerd.

Afschrijvingskosten
De afschrijvingslasten zijn 3,3% lager dan begroot en 5,4% lager dan in 2015.
Het verschil met de begroting wordt veroorzaakt door de lagere afschrijvingen van
inventaris en apparatuur. Dat deze afschrijvingslasten lager uitvallen, wordt vooral
veroorzaakt doordat in 2016 minder is geïnvesteerd in inventaris door het uitstel van
deze investeringen. De afschrijvingen op leermiddelen zijn echter hoger en dit wordt
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veroorzaakt doordat in de begroting van 2016 onvoldoende rekening is gehouden met de
investeringen eind kalenderjaar 2015.
Het verschil met kalenderjaar 2015 wordt veroorzaakt door de lagere afschrijvingen van
inventaris en apparatuur. De afschrijvingslasten van de leermiddelen zijn echter wel
hoger. Dat de afschrijvingen op inventaris en apparatuur in 2016 lager uitvallen wordt
veroorzaakt doordat de afboeking van de boekwaarde in 2015 hoger was en daarnaast
doordat niet alle afgeschreven investeringen uit het verleden worden vervangen als
gevolg van de krimp en de gerealiseerde fusies. Dat de leermiddelen in 2016 hoger zijn
uitgevallen wordt veroorzaakt doordat de boekwaarde van de leermiddelen van de Blinke
in verband met de fusie zijn afgeboekt. Een van de gemaakte afspraken is namelijk dat de
activa om niet wordt overgedragen.

Huisvestingskosten
De Huisvestingslasten zijn 2,9% lager dan begroot en zijn 25,6% lager dan de realisatie
van 2015.
Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt door de lagere
schoonmaakkosten en daarnaast door de lagere gebruikersvergoeding. De
schoonmaakkosten vallen lager uit, doordat in de begroting ten onrechte rekening is
gehouden met hogere schoonmaakkosten en doordat schoonmaakkosten van de Vore
ten onrechte waren begroot. Dat gebruikersvergoedingen lager uitvallen wordt
veroorzaakt doordat de gebruikersvergoeding van het kindcentrum Delfzijl over 2016 en
de afrekening over 2015 lager uitvallen dan aanvankelijk was begroot. De kosten van
energie, onderhoud en publiekrechtelijke heffingen vallen hoger uit en deze hogere
kosten worden volledig gecompenseerd. Verder zijn extra huisvestingslasten gerealiseerd
die niet waren begroot in verband met de aardbeving problematiek. Het gaat hierbij om
ongeveer € 12.500.

Het verschil met kalenderjaar 2015 wordt vooral veroorzaakt door de lagere kosten van
energie en water, schoonmaakkosten en dotatie onderhoudsvoorziening. Dat de kosten
van energie en water en de schoonmaakkosten lager uitvallen wordt vooral veroorzaakt
door de gerealiseerde fusies en daarnaast doordat de extra energielasten van de Roemte
zijn komen te vervallen. Verder zijn de energielasten in 2016 lager omdat in 2015 ook
energielasten zijn gerealiseerd die betrekking hebben op kalenderjaar 2014.
De dotatie onderhoud valt in 2015 hoger uit omdat de Aanvullende bekostiging
buitenonderhoud PO en (V)SO in 2015 is gebruikt als extra dotatie aan de voorziening
onderhoud. Daarnaast is de dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2016 verlaagd gelet
op de nieuwbouw van diverse scholen die zijn gepland.

Overige Lasten
De overige lasten zijn 12,1% hoger dan begroot en 14,4% hoger dan de realisatie van
2015.
Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt door de kosten ten laste van de
subsidies en de hogere private lasten. De kosten ten laste van de subsidies hebben
betrekking op de besteding van de NSA-subsidie en taalontwikkeling. Hier staan ook
hogere baten tegenover en deze hebben geen exploitatie-effect. De hogere private lasten
hebben betrekking op de besteding van de oudergelden via de ouderraad rekeningen.
Hier staan ook hogere private baten tegenover.
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Het verschil met kalenderjaar 2015 wordt veroorzaakt door de uitgaven ten laste van
passend onderwijs, de projectkosten, de eerder genoemde kosten ten last de beschikbare
subsidies en de eerder genoemde hogere private lasten. De uitgaven ten laste van
passend onderwijs in 2016 hebben betrekking op de kosten van het zorgkantoor over de
periode van november 2015 tot en juli 2016. De projectkosten vallen in 2016 hoger uit,
aangezien in 2016 extra kosten zijn gemaakt. Het gaat hierbij o.a. om de kosten in
verband met onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, diverse kosten die verband houden
met de fusie van de scholen en daarnaast om kosten in verband met het beheer van het
kindcentrum in Delfzijl.

Treasury- en financieringsbeleid
De uitgangspunten van het voorschrift beleggen en belenen is vertaald in ons
treasurystatuut, welke voldoet aan de Regelingen van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen. Hierin staan de regels voor het beleggen en belenen van
publieke middelen. In dit statuut wordt het treasurybeleid uiteengezet en een
beschrijving gegeven van bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de
treasuryfunctie.
Het bevoegd gezag heeft een deel van het verenigingsvermogen belegd bij A.S.R. de
nederlandse vermogens beheerders.
De waardeverandering van de financiële activa heeft betrekking op de
waardeverandering van de beleggingen, welke zijn aangepast aan de actuele
marktwaarde.
In 2016 is een rendement gerealiseerd van ongeveer 0,14%. Dit rendement wordt
gevormd door de ontvangen renten en op de waarde verandering van de financiële vast
activa.
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Financiële ontwikkelingen en overige financiële informatie
Algemene Ontwikkeling
De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de tel datum per 1
oktober en geldt voor het daarop volgende schooljaar. Verder geldt dat vergoeding voor
de leerlingen in de onderbouw hoger ligt dan die voor de leerlingen in de bovenbouw.
Wat betreft de personele inzet hanteert de vereniging vanaf kalenderjaar 2011 de
zogenaamde T-systematiek. Deze systematiek wijkt af van de bekostiging van het
ministerie, welke gebaseerd is op de T-1 systematiek. Hierbij wordt de personele
bekostiging (van het ministerie) gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober van het
voorgaande kalenderjaar. De groeischolen kunnen hierdoor meer personeel inzetten, dan
het ministerie bekostigd.
Er is binnen de stichting gekozen voor de T-systematiek om de inzet van personeel te
baseren op basis van het aantal, dat daadwerkelijk in het betreffende kalenderjaar op
school aanwezig zijn. Dit om de kwaliteit van het onderwijs op peil te kunnen houden,
aangezien de personele inzet van leerkrachten hiermee is afgestemd op het aantal
leerlingen op dat moment. Met ingang van kalenderjaar 2012 wordt conform een
beleidsrijke begroting gewerkt, waarbij het aantal leerlingen per groep een belangrijke rol
speelt.
Zoals eerder is aangegeven zal h et aantal leerlingen de komende jaren verder dalen in
verband met de krimp, maar ook als gevolg de geplande fusies. Dit heeft gevolgen voor
de inkomsten van de stichting. Deze ontwikkeling past overigens binnen het regionale
beeld, waarbij de verwachting is dat op lange termijn het aantal leerlingen fors zal dalen
door minder geboorten en mede door de trek vanuit de provincie naar de stad. Ook
hebben de aardbevingen in Groningen een negatief effect hebben op de ontwikkeling van
het aantal leerlingen. Met de terugloop van het aantal leerlingen wordt sinds 2007 al
rekening gehouden.

Vermogenspositie
De financiële positie van de vereniging wordt weergegeven met de kentallen Liquiditeit,
Solvabiliteit en Kapitalisatiefactor.
Kengetallen

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Norm van de
CVO

Liquiditeit
Solvabiliteit
Kapitalisatiefactor
Kapitalisatiefactor
excl. privaat
Weerstandsvermogen
inc privaat vermogen
Weerstandsvermogen
exc privaat vermogen
Rentabiliteit

2,28
67,8%
56,5%
38,5%

1,86
65,5%
54,5%
34,1%

1,67
70,1%
53,0%
31,0%

2,52
72,7%
55,4%
34,7%

2.48
78,1%
51,7%
31,3%

2,1
78,0%
44,4%
25,6%

1,0
70,6%
45,8%
27,4%

>= 0,75
>= 30%
< 35%
< 35%

41%

36%

37%

40%

41%

35%

33%

>= 5%

22%

16%

20%

20%

15%

15%

20%

>= 5%

4,0%

0,3%

-5,1%

4,0%

3,9%

3,5%

-3,6%

1-jarig >= -0,10
2 jarig >= -,05
3 jarig >=0
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De liquiditeit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is om op tijd haar schulden te
kunnen betalen. De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is om in geval
van liquidatie aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.
De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het totaal kapitaal ten opzichte van
de totale baten. Dit kengetal signaleert of onderwijsinstellingen misschien een deel van
hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Als instellingen
meer kapitaal hebben dan past bij de jaarlijkse baten, wordt een deel van dat kapitaal
kennelijk niet doelmatig benut. In bovenstaand overzicht is ook de kapitalisatiefactor
weergegeven indien geen rekening wordt gehouden met het privaat vermogen.
Dit kengetal wordt inmiddels niet meer gehanteerd en zal met ingang van kalenderjaar
2017 niet meer opgenomen worden in het bestuursverslag.
Het weerstandsvermogen geeft indicatie van de financiële reservepositie. Dit wordt
gedefinieerd als het eigen vermogen gedeeld door de totale baten uit de bedrijfsvoering.
Dit kengetal is in de plaats gekomen van de kapitalisatiefactor. Hierbij geldt een
ondergrens van 5%.
De rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een
positief dan wel negatief resultaat.
Ten aanzien van de beoordeling van de financiële positie van de stichting is het volgende
van belang:
De organisatie is liquide bij een ratio van 0,75 of meer en de onderneming is solvabel
wanneer het percentage hoger dan of gelijk is aan 30%. Bij het weerstandsvermogen
wordt een ondergrens gehanteerd van 5%.
De hoge liquiditeit en solvabiliteit zijn vooral te danken aan het beschikbaar privaat
vermogen. De kengetallen worden enerzijds beïnvloed door het exploitatieresultaat en
anderzijds door de gerealiseerde investeringen. Verder wordt opgemerkt, dat de
solvabiliteit van Noordkwartier ten opzichte van kalenderjaar 2015 is verbeterd. Dit heeft
te maken met het de stijging van het Eigen Vermogen.
De financiële positie van de stichting is in vergelijking met het kalenderjaar 2015 veder
verbeterd, als gevolg van het behaalde resultaat. De organisatie is net zo als voorgaande
jaren in voldoende mate, mede dankzij het privaat vermogen, in staat om haar schulden
te kunnen voldoen.
Gelet op bovenstaande kan gesteld worden dat de stichting, mede dankzij het private
vermogen, er financieel gezien goed voor staat. Hoewel de stichting een gezonde
financiële positie heeft, zal de komende jaren gestuurd moeten worden op een positief
dan wel een budgetneutraal exploitatie resultaat.
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Bestemmingsreserves
De stichting beschikt verder over diverse bestemmingsreserves. Het betreffen hier de
bestemmingsreserve Personeel en Privaat.
Een bestemmingsreserve wordt omschreven als een reserve waar aan door het bestuur
een bepaalde bestemming is gegeven. Bestemmingsreserves hebben een expliciet
karakter omdat de instelling van dergelijke reserves bewust genomen is. Reserves
worden gevormd door bestemming van voordelige jaarrekening saldi.
Een bestemmingsreserve heeft dus minimaal de volgende kenmerken:
ingesteld bij een voorafgaand expliciet bestuurlijk besluit,
een nauwkeurig omschreven bestemming (volgens voorgeschreven model),
een afhankelijk bestaan, m.a.w. is de bestemming bereikt, dan houdt de reserve op te
bestaan en vloeit het restant terug naar de algemene reserve.
Het vormen van, het toevoegen aan, of onttrekken van reserves behoort tot het
autorisatierecht van het Bestuur. Bestemmingsreserves kunnen uitsluitend bij bestuurlijk
besluit worden gevormd op begrotingsbasis of uit het resultaat van een begrotingsjaar als
separaat voorstel.
Nadat het bestuur de jaarrekening heeft vastgesteld en de bestemming van het resultaat
heeft bepaald, mogen er toevoegingen (dotaties) of onttrekkingen plaatsvinden op de
bestemmingsreserves.
De bestemmingsreserves Personeel betreft een reserve voor nascholing, mobiliteit,
ouderschaps- en zorgverlof en algemeen. Deze reserve zal ook gebruikt worden voor de
gevolgen van de krimp. Hier zal in de toekomst nog kritisch naar gekeken moeten
worden, aangezien de genoemde gevolgen in het verleden niet ten laste zijn gebracht van
deze bestemmingsreserve.
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Hoofdstuk 6: Materiële zaken en Huisvesting
Algemeen
In 2015 is in het kader van de aardbevingsbestendigheid bij alle scholen een inspectie
uitgevoerd door VIIA in opdracht van de NAM. Dit om de aardbevingsbestendigheid van
de schoolgebouwen in kaart te brengen en aan te geven welke maatregelen nodig zijn om
de schoolgebouwen voldoende aardbeving bestendig te maken. Uit de inspecties is
gebleken dat geen van de scholen van Noordkwartier voldoet aan de gestelde eisen voor
aardbeving bestendigheid (groene versie NPR; voorjaar 2015). De hoog risico elementen
(HRBE=High Risk Building Elements, b.v. schoorstenen) zijn bij alle scholen inmiddels
verwijderd of aangepast.
Vanaf januari 2015 is er vanuit de gemeenten Loppersum en Delfzijl voor alle 9
gemeenten in het aardbevingsgebied een procedure opgesteld voor besluitvorming ten
aanzien van het versterken van de schoolgebouwen, alsmede het integreren van de
krimpopgave die ook nog speelt in Noord Groningen. Per gemeente is een transitietafel
opgericht en aan deze transitietafels is per gemeente een programmaplan opgesteld
waarin omschreven welke scholen versterkt worden, en voor welke scholen nieuwbouw
wordt gerealiseerd.

Gerealiseerd onderhoud
Sinds juni 2013 worden de huisvestingszaken begeleid door het Onderwijsbureau
Meppel. Het onderhoud van de schoolgebouwen wordt uitgevoerd conform de
meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). De uitgewerkte onderhoudsplanning staat sinds
kort geheel in TOBIAS, het digitale informatie en administratie systeem. Basis voor de
meerjarenonderhoudsplanning is de conditiemeting. Het Onderwijsbureau is in 2015
overgestapt op deze genormeerde (NEN) manier van inspecteren/schouwen van scholen.
De directeur van de school is verantwoordelijk voor aansturing van het regulier klein
onderhoud. En de uitvoering van het planmatig preventief (=schilder) onderhoud,
technisch binnenonderhoud en buitenonderhoud wordt begeleid door het
Onderwijsbureau Meppel. Het buitenonderhoud is m.i.v. 1 januari 2015 overgeheveld van
gemeente naar schoolbesturen.
In 2016 is er alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd aangezien alle schoolgebouwen
van Noordkwartier de komende jaren zullen worden vernieuwd of worden versterkt.

Gerealiseerde projecten
In Loppersum is C.B.S. de Roemte vanaf medio 2015 gehuisvest in de tijdelijke locatie aan
de Bosweg 27. Eind 2016 is C.B.S. Wicher Zitsema verhuisd naar de tijdelijke locatie in
Middelstum. Het bestaande schoolgebouw van C.B.S.Wicher Zitsema is overgedragen aan
de gemeente.
C.B.S. de Windroos en C.B.S. de Zaaier zijn gestart met de fusiegesprekken en het
opstellen van een PvE (programma van eisen) voor de toekomstige locatie Campus West.
Dit traject wordt begeleid door een extern procesbegeleider.
In Appingedam is eind 2016 het overleg gestart met schoolbesturen en scholen van beide
brede scholen i.v.m. de geplande versterkingsoperaties. Doel: inzicht in de knelpunten
van de huidige schoolgebouwen en onderzoek naar mogelijkheden van geschikte
tijdelijke huisvesting.
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Geplande Projecten
Loppersum
De gemeenteraad van Loppersum heeft in juni 2015 een besluit over genomen over het
programmaplan en in november 2015 de benodigde financiering. De projectteams zijn
ingericht en in 2016 gestart. Voor Noordkwartier zullen de volgende projecten worden
gerealiseerd:
o Nieuwbouw C.B.S. Roemte, als één van de twee scholen in Kindcentrum
Loppersum.
o Nieuwbouw C.B.S. Wicher Zitsema als één van de twee scholen in
kindcentrum Middelstum. Daar de gereformeerde school het gebouw van de
C.B.S. Wicher Zitsema gaat betrekken zal is voor de Wicher Zitsema tijdelijke
huisvesting gerealiseerd. Dit is in december in opdracht van de NAM
uitgevoerd.
o Nieuwbouw fusieschool Stedum (De Klaver) in Kindcentrum Stedum.
De architectenselecties voor de 3 bovengenoemde projecten zijn inmiddels afgerond
en begin 2017 zal gestart worden met de ontwerpfase van de projecten.

Appingedam
De beide brede scholen in Appingedam zullen bouwkundig worden versterkt onder regie
van de NAM/CVW. Tijdens de versterkings- werkzaamheden zullen de scholen in tijdelijke
huisvesting worden ondergebracht. Momenteel loopt er onderzoek naar een geschikte
oplossing voor beide brede scholen: tijdelijke huisvesting in bestaande gebouwen (VO) of
een tijdelijke, semipermanente, locatie. In 2017 zal het voorbereidingstraject van de
versterkingsoperaties worden opgestart.

Delfzijl:
De gemeenteraad van Delfzijl heeft een besluit genomen over het programmaplan en de
bij behorende financiering. De projectteams van de fusieschool Wagenborgen (o.a. C.B.S.
de Blinke) en Kindcentrum Spijk (o.a. C.B.S. Borgstee) zijn reeds gestart met het
programma van eisen en de locatiekeuze. In grote lijnen ziet het programma er zo uit:
o Nieuwbouw Kindcentrum Spijk, (C.B.S. Borgstee als één van de twee
scholen);
o Nieuwbouw Campus West (incl. C.B.S. de Zaaier);
o Versterken Windroos, wordt onderdeel van Campus West
o Semipermanente huisvesting Farmsumerborg
o Vervangende nieuwbouw brede school Tuikwerd (C.B.S. De Vore)
o Nieuwbouw/vervangende nieuwbouw brede school Noord (C.B.S. de
Meerpaal), hiervoor wordt nog gekeken naar een maatwerkoplossing.
o C.B.S. de Meerpaal, is onderdeel van het kindcentrum Noord, hiervoor wordt
nog gekeken naar een maatwerkoplossing.
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Hoofdstuk 7: Continuïteitsparagraaf
Algemeen
In 2016 is er met het vertrek van de huidige bestuurder en de aanstelling van een nieuwe
bestuurder een verandering in de organisatie. Met o.a. de Raad van Toezicht zal een
duurzaam betaalbare inrichting worden besproken.
Noordkwartier heeft daarnaast te maken met een aantal forse uitdagingen in haar
omgeving. In willekeurige volgorde zijn de belangrijkste: de aardbevingsschade en de
gevolgen daarvan voor de veiligheid van de scholen en eventuele nieuwbouw, de krimp
en vergrijzing van de bevolking en de mogelijke verandering van de samenstelling van de
bevolking, mede onder invloed van de aardbevingen.
In de voorgaande hoofdstukken is als rode draad aandacht besteed aan de ambities en de
maatregelen van Noordkwartier die nodig zijn voor een gezonde en professionele
bedrijfsvoering. Er deden zich geen zaken met politieke of maatschappelijke impact voor.
Deze punten verdienen ook in 2017 nog de volle aandacht.
Het College van Bestuur is van mening dat de organisatie in control is. Het ‘in control’ zijn
betreft alle beleidsonderdelen: organisatie, personeel, onderwijs en financiën.
Ook in 2017 is er ruimte voor verdieping en verbreding. Deze verdieping en verbreding
willen we ook terug zien in de ambities van de scholen. De directies benutten de
professionele ruimte en creëren deze ruimte ook in de eigen school. De eigen kracht van
de school kan worden benut binnen:
 Integraal Kindcentrum
 Eigentijds en digitaal
 Passend onderwijs en meer- en hoogbegaafden
 Pedagogisch klimaat
 Innovatief (In de begroting 2017 hebben we weer een budget opgenomen voor
innovatieve ontwikkelingen.)
Ook willen we ons nadrukkelijk verbinden met de omgeving: ouders en andere
belanghebbenden. Enkele ontwikkelingen op dit terrein zijn:
 Partnerschap met ouders
 Digitaal ouderportal
 Verbeteren website Noordkwartier
 Externe verantwoording: Vensters PO
Tenslotte zullen we de inzet ten aanzien van leren en ontwikkelen intensiveren.
Ontwikkelingen op dit terrein hebben betrekking op:
 Verantwoordelijkheid laag in de organisatie/ontwikkelen van een professionele
leeromgeving
 Blijvend leren/competentieontwikkeling: instrument MOOI/COO7
 Intensivering samenwerking met andere partners.
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Financieel beleid
Kengetallen
Kengetal
Personele bezetting:
Directie
Onderwijzend personeel
Overige medewerkers
Leerlingaantallen 1-10


2016

2017

2018

2019

9,6
69,3
15,0
1.479

8,6
68,5
18,5
1.385

8,6
67,4
20,0
1.361

8,6
65,7
20,0
1.339

Opgemerkt wordt, dat in bovenstaand overzicht geen rekening is gehouden met het aantal fte voor vervanging,
aangezien hier uitkeringen vanuit het vervangingsfonds tegenoverstaan.

Gelet op de verwachte afname van het aantal scholen op langere termijn zal er gestuurd
blijven worden op invulling van management vacatures door meerscholen directeuren.
In regionaal verband wordt de komende jaren onverminderd met Marenland, Kids2b en
gemeenten gewerkt aan de ontwikkeling van (integrale) kindcentra.

Meerjarenbegroting 2016
BATEN
Rijksbijdrage OC en W
Overige Overheidsbijdragen
Overige Baten
Totale Baten
LASTEN
Personele Lasten
Afschrijvingslasten
Huisvestingslasten
Overige Lasten
Totale lasten
RESULTAAT
Rente baten
Buitengewone resultaat
Netto Exploitatie resultaat
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Realisatie
2016
€9.003.363
€117.558
€564.874
€9.685.795

Begroting
2017
€8.750.304
€114.800
€571.398
€9.436.502

Begroting
2018
€8.369.342
€52.300
€748.902
€9.170.544

Begroting
2019
€8.303.450
€52.300
€749.439
€9.105.189

Realisatie
2016
€7.463.423
€298.368
€588.308
€951.778
€9.301.877

Begroting
2017
€7.636.786
€275.613
€565.603
€1.168.048
€9.646.050

Begroting
2018
€7.394.402
€408.000
€329.362
€1.194.803
€9.326.567

Begroting
2019
€7.366.507
€217.782
€524.002
€1.077.926
€9.186.217

Realisatie
2016
€4.791
€388.709

Begroting
2017
€6.000
- €203.548

Begroting
2018
€6.000
- €150.023

Begroting
2019
€6.000
- €75.028
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Op basis van de meerjarenbegroting volgt hier de geprognosticeerde balans voor de
komende 3 jaar
Activa

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Vaste activa
-

Immateriële Vaste Activa

-

-

-

-

-

Materiële Vaste Activa

€1.230.478

€1.317.082

€1.670.547

€1.598.409

Financiële Vaste Activa

€1.636.063

€1.636.063

€1.636.063

€1.636.063

€2.866.541

€2.953.145

€3.306.610

€3.234.472

-

-

-

-

€566.048

€472.741

€471.923

€466.541

-

-

-

-

€2.067.627

€1.702.140

€914.819

€914.079

Totaal Vlottende Activa

€2.633.675

€2.174.881

€1.386.742

€1.381.620

TOTALE ACTIVA

€5.500.216

€5.128.026

€4.693.352

€4.616.092

Passiva

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

€1.398.686

€1.195.138

€1.045.115

Totale vaste activa
Vlottende Activa
-

Voorraden

-

Vorderingen

-

Effecten

-

Liquide middelen

Eigen vermogen
-

Algemene reserve

-

Bestemmingsreserve Publiek

€560.893

€560.893

€560.893

€560.893

-

Bestemmingsreserve Privaat

€1.769.650

€1.769.650

€1.769.650

€1.769.650

-

Overige Reserves

-

-

-

-

€3.729.229

€3.525.681

€3.375.658

€3.300.631

€615.211

€422.049

€215.587

€238.810

Langlopende schulden

-

-

-

-

Kortlopende schulden

€1.155.776

€1.180.296

€1.102.107

€1.076.651

TOTAAL PASSIVA

€5.500.216

€5.128.026

€4.693.352

€4.616.092

Totaal Eigen Vermogen
Voorzieningen
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Op basis van de meerjarenbegroting en balans volgt hier de geprognosticeerde kasstroom
overzicht voor de komende 3 jaar

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Resultaat voor financiële baten en lasten
Aanpassingen voor
afschrijvingen
mutaties voorzieningen
overige mutaties EV
Veranderingen in vlottende middelen
vorderingen
kortlopende schulden
Ontvangen interest
Betaalde interest
Buitengewoon resultaat
Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten

2019

2018

2017

Kasstroom

- €

209.548 - €

156.023 - €

81.027

€
- €
€

€
275.613
193.162 - €
€
-

408.000
206.462
-

€
€
€

217.782
23.223
-

€
€
€
€
€
- €

€
93.307
24.520 - €
€
6.000
€
€
3.270 - €

€
818
78.189 - €
€
6.000
€
€
€
25.856

5.382
25.456
6.000
145.904

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen immateriële vaste activa
(Des)investeringen materiële vaste activa
(Des)investeringen financiële vaste activa
Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten

€
- €
€
- €

€
362.217 - €
€
362.217 - €

€
761.465 - €
€
761.465 - €

145.644
145.644

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie langlopende schulden
Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten

€
€

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutaties liquide middelen
Eindstand liquide middelen

€
- €
€

€
€

-

€
€

-

€
2.067.627
365.487 - €
€
1.702.140

1.702.140
787.321
914.819

€
€
€

914.819
260
915.079

-

Leerlingen
De leerlingen spelen een belangrijke rol in de stichting, aangezien hierop de
bekostiging
vanuit het ministerie wordt gebaseerd. Jaarlijks wordt de prognose van de
leerlingaantallen in overleg met de schooldirecteuren vastgesteld en zo nodig
bijgesteld. Het aantal leerlingen per 01 -10-2016 (1.422 leerlingen) is ten opzichte
van 01-10-2015 (1.482 leerlingen) gedaald met 60 leerlingen als gevolg van een fusie. In
de begroting van 2015 was rekening gehouden met een daling van 9 leerlingen.
In de huidige prognose zal het leerlingaantal dalen naar ongeveer 1 .304 leerlingen in
2020.

Investeringen
In de begroting is ook rekening met de geplande investeringen. Hierbij is rekening
gehouden met de te verwachten krimp van het aantal leerlingen en met de nieuwe
huisvesting in de toekomst van een aantal scholen, als gevolg van de aardbevingen.
Het beleid richt zich op samenwerking van scholen, daarop zijn de
investeringsplannen bijgesteld. Zoals uit de meerjarenbegroting blijkt, wordt in de
komende jaren fors geïnvesteerd in inventaris voor de nieuwe scholen. Aangezien het om
een fors bedrag gaat is het van groot belang om inzicht te hebben in de liquiditeit op
langere termijn. Uit het kasstroom overzicht blijkt dat Noordkwartier deze investeringen
kan realiseren, zonder dat de liquiditeit van de organisatie in gevaar komt. Hierbij is het
van belang, dat de begrote resultaten voor de komende jaren niet negatiever uit zullen
vallen.
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Personeel
Noordkwartier heeft de laatste jaren haar zittend personeel weten te beschermen
door te
werken met een flexibele schil d.m.v. payroll. Naast een flexibele schil hebben we
met een
aantal regelingen in het kader van flankerend beleid het natuurlijke verloop
gestimuleerd. Het benodigde budget wordt jaarlijks ten laste gebracht van de
bestemmingsreserve Personeel.

Materiele kosten
De materiële bekostiging is berekend op basis van de werkelijke leerlingaantallen per
1 oktober 2016 en de normbekostiging 2016. Op een aantal van deze kosten sturen
we nadrukkelijk, omdat deze leerling afhankelijk zijn. Verder wordt opgemerkt, dat in
de begroting rekening is gehouden met de vorming van de voorziening binnenonderhoud en voor buiten-onderhoud. Hiermee worden op dit moment nog niet het
risico gedekt van leegstand. Maar hier wordt in de toekomst op ingespeeld door bij de
nieuwbouw hier rekening mee te houden en door middel van scholenfusies.

Resultaat
De begrote opbrengsten zijn gebaseerd op de prognose van de ontwikkeling van het
aantal leerlingen in de komende jaren. Verder zijn de loonkosten doorgerekend tot
en met kalenderjaar 2Q20, waarbij ook rekening is gehouden met een aantal
noodzakelijke taakstellingen (minder inzet van personeel). De afschrijvingskosten zijn
meegenomen, op basis van de door de scholen en bovenschools management
geplande investeringen. Hierbij is rekening gehouden met de geplande scholenfusies
per 1 augustus 2017 van de Meerpaal en de Noorderbreedte.
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Hoofdstuk 8: Risicoparagraaf en en Rapportage aanwezigheid
en werking van het interne risicobeheersings- en
controlesysteem
Goed bestuur zorgt voor een optimale inzet van mensen en middelen en maakt dat
onderwijskwaliteit, opbrengsten, goed werkgeverschap en ouderparticipatie in het
handelen centraal staan. Daarbij moet aandacht zijn voor risico’s en risicobeheersing.
Risico’s kunnen namelijk de verwezenlijking
Risicomanagement bestaat uit het op een gestructureerde wijze identificeren, analyseren
en beheersen van risico’s. Het gaat daarbij vooral om risico’s die de realisering van
strategische doelen kunnen belemmeren.
Het aantal risico’s is groot, maar niet ieder risico is van even groot belang
Het gaat in eerste instantie ook niet om risico’s die een verstorende invloed kunnen
uitoefenen op de financiële prestaties van een instelling, en die door hun aard en
voorspelbaarheid eerder hun dekking moeten vinden in de meerjarenbegroting.
Naast een instrument dat helpt bij het identificeren van risico’s, bij het aanbrengen van
prioriteiten en bij het beoordelen van de toereikendheid van getroffen
beheersingsmaatregelen is ook de organisatiestructuur en de cultuur van wezenlijk
belang bij het welslagen van risicomanagement. Het moet er voor zorgen dat er
maatregelen worden getroffen die de kans van optreden of de gevolgen van risico’s op
een gewenste wijze beïnvloeden. Risicomanagement is een continu proces.
Niet alleen vanwege de wettelijke plicht een risico inventarisatie te maken en te
beschrijven, maar ook vanwege het opzetten van een deugdelijke meerjarenplanning is
het van belang om de specifieke risico’s van Noordkwartier te kennen en waar mogelijk te
beperken, te vermijden of als het niet anders kan te accepteren.
Noordkwartier wil in de toekomst gaat gebruik maken van een instrument van de PORaad. Dit instrument doorloopt op gestructureerde wijze de diverse domeinen
(Onderwijs en identiteit, Personeel, Organisatie, PR & Communicatie, Huisvesting en
Financiën) waar risico’s kunnen ontstaan. De scan heeft tot doel het in kaart brengen van
risico’s, ze te beoordelen op kans en impact en zodoende een risicoprofiel van
Noordkwartier op te stellen. Dit alles zonder al genomen beheersmaatregelen in
aanmerking te nemen. Pas dan is er zicht op de oorspronkelijke risico’s. Daarna kan
worden aangegeven welke beheersmaatregelen er zijn genomen en of deze risico’s
adequaat zijn afgedekt en welke niet of onvoldoende.
De beheersmaatregelen kunnen worden onderverdeeld in plan-do-check-act
maatregelen, zodat beoordeeld kan worden of de risicobeheersing evenwichtig en
effectief is.
Niet alle risico’s hebben ook financiële gevolgen, maar ook voor risico’s met financiële
gevolgen geldt dat men de effecten van deze risico’s eerst door beheersing probeert
terug te dringen. Het gevolg kan zijn dat er (extra) financiële buffers aangehouden
moeten worden.
Daarmee ontstaat tevens een onderbouwing van het kapitaal. De omvang van de niet
adequaat afgedekte risico’s kan van invloed zijn op het niveau van het benodigde kapitaal
(weerstandsvermogen) in de organisatie.
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De mate waarin dit niveau is bereikt heeft gevolgen voor de (meerjaren) begroting.
Vanwege het belang van risicomanagement zal dit onderdeel uitgaan maken van de
Planning en Control cyclus.

Budgetbeheer en financiële buffers bij risicomanagement
Budgetbeheer verwijst naar de capaciteit van een organisatie om tegenvallers op korte
en middellange termijn op te vangen en de rol die financiële buffers bij dit alles kunnen
en moeten spelen. Goede liquiditeitsbegrotingen en meerjarige exploitatie- en
investeringsbegrotingen zijn van groot belang. Zij maken duidelijk welke invloed
investeringen en exploitatieresultaten hebben op de liquiditeit van Noordkwartier.
De aanwezigheid van financiële buffers mag er niet toe leiden dat de beheersing van
risico’s niet ter hand worden genomen.
Het aanleggen van buffers is alleen te rechtvaardigen voor risico’s die niet op andere
manieren beheersbaar zijn niet of onvoldoende voorzien kunnen worden.
Het gaat dan om:
 Grote fluctuaties in leerlingenaantallen:
Gelet op de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen is de kans hierop
klein.
 Financiële gevolgen van arbeidsconflicten
Zie ook Hoofdstuk 3: Personele kengetallen en personeelsbeleid. De kans hierop
is klein.
 Instabiliteit in de bekostiging.
De kans hierop op middellange termijn is klein.
 Onvolledige indexatie van de bekostiging
Kans is aanwezig, maar dit risico is beperkt en beheersbaar.
 Risico als gevolg van de aardbevingsproblematiek, die gelet op de inzet die wordt
gevraagd van Noordkwartier aanzienlijk is.
De kans hiervan is groot en de ingeschatte inzet hiervan is meegenomen in de
begroting.
 Restrisico’s ( voortkomend uit een deugdelijke risico-inventarisatie ) waarbij voor
de eerste vier risico’s alle moeite gedaan moet worden om de kans van optreden
en de gevolgen direct of indirect te beïnvloeden.
De omvang van de bufferliquiditeit moet passen bij het risicoprofiel.
De Commissie Don heeft normen bepaald voor de benodigde bufferliquiditeit. Dit bedrag
kan worden verhoogd of verlaagd als de vijf genoemde risico’s een duidelijk andere
omvang hebben. Men spreekt van een toereikend beheersingsniveau wanneer een
schoolbestuur voor meer dan 60% van de middelgrote en urgente risico’s adequate
beheersingsmaatregelen heeft getroffen. In dat geval kan volstaan worden met een door
de Commissie Don geadviseerde bufferliquiditeit.
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Financiële kengetallen
Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend
die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en
waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.
Kengetallen

Rentabiliteit

2016

2015

4%

0%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.
De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een
instelling elkaar in evenwicht houden.
Current ratio

2,28

1,86

67,8%

65,5%

Kapitalisatiefactor

56,8%

54,5%

Kapitalisatiefactor exclusief privaat

38,5%

34,1%

1.482

1.475

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.
Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan
haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde
tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan
is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.
Solvabiliteit
Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan
haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als
goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% dan is de organisatie
in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie of het totale vermogen van de
organisatie niet of inefficiënt wordt benut voor de uitvoering van de
taken van de organisatie.
De volgende % worden hierbij ter indicatie gehanteerd.
35% bovengrens grote besturen (> 8mln omzet)
60% voor kleine besturen (<5 mln)
Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1)
Aantal FTE (exclusief vervanging, ultimo boekjaar)
Personeelskosten per FTE

92,16

100,45

80.987

72.934
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Grondslagen
De activiteiten van Noordkwartier CPO bestaan uit het geven van primair onderwijs.
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld
dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het
bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide
uitzonderingen.
Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale
waarde.
De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.
Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort uit de
toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Per 1 augustus 2016 is De Blinke (05UD), bevoegd gezag CPO Noordkwartier, gefuseerd met De Waarborg
(10DX) , bevoegd gezag Stg. Marenland. Per die datum is het brinnummer 05UD opgeheven. Tevens is per 1
augustus 2016 De Bongerd (18KT), bevoegd gezag St. Marenland, gefuseerd met De Crangeborg (16US),
bevoegd gezag CPO Noordkwartier. Per die datum vallen beide onder het bevoegd gezag van CPO
Noordkwartier en verdwijnt het brinnummer 18KT.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 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. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikname van het materieel vast actief.

De activeringsgrens is: € 500,Het systeem van afschrijvingen is als volgt:
Gebouwen, bestaande uit:
-Gebouwen 3% en 5% van de aanschafwaarde
Inventaris en apparatuur, bestaande uit:
-Inventaris 10% en 5% van de aanschafwaarde
-ICT 20% en 10% van de aanschafwaarde
-Technische inventaris 5% van de aanschafwaarde
Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:
-Onderwijsleerpakket 13% van de aanschafwaarde

Financiële vaste activa

De leningen en vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen. De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties worden, voorzover ze
worden aangehouden tot het einde van de looptijd, gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs of lagere
marktwaarde. Obligaties die niet tot het einde van de looptijd worden aangehouden, worden gewaardeerd
tegen marktwaarde. Aandelen worden gewaardeerd tegen marktwaarde.
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Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van vorderingen.
Algemene reserve
De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt
opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en
lasten.
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen
en middels het private resultaat over het onderhavige boekjaar.
De bestemmingsreserve Personeel betreft een reserve voor nascholing, mobiliteit, ouderschaps- en zorgverlof
en algemeen. Deze reserve zal ook gebruikt worden voor de gevolgen van de krimp.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van
personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een
voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een
personeelslid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt
tegen het geldende discontopercentage. De regeling duurzame inzetbaarheid is nieuw en er worden nog maar
zeer beperkt verlofplanningen gemaakt op basis van deze regeling. De voorziening wordt pas opgenomen als
de verplichting betrouwbaar is te schatten.

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op
basis van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning
geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is.
De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is
afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubileauitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, deze is gelijk
aan de nominale waarde.
Pensioenen
Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan
pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds
een dekkingsgraad van 91,7% (Beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens
de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het
effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een
“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het
einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Grondslagen voor resultaatbepaling
Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW
subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De
baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in
het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.1 Balans per 31 december 2016
(na verwerking resultaatbestemming)

1.

Activa

31 december 2016

31 december 2015

1.2

Materiële vaste activa

1.230.478

1.370.592

1.3

Financiële vaste activa

1.636.063

1.631.609

Totaal vaste activa

2.866.541

3.002.201

566.048

576.150

1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

2.067.625

1.524.031

Totaal vlottende activa

2.633.673

2.100.181

5.500.214

5.102.382

Totaal activa
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2.

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.4

Kortlopende schulden

Totaal passiva
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31 december 2016

31 december 2015

3.729.229

3.340.518

615.211

633.014

1.155.774

1.128.851

5.500.214

5.102.382
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2016
Realisatie

Begroting

Realisatie

2016

2016

2015

3.

Baten

3.1

Rijksbijdrage OCW

9.003.363

8.659.802

3.2

Overige overheidsbijdragen

117.558

-

80.762

3.5

Overige baten

564.874

385.251

526.276

Totaal baten

9.685.795

9.045.053

9.342.885

8.735.848

4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

7.463.423

7.372.023

7.326.186

4.2

Afschrijvingen

298.368

308.527

315.376

4.3

Huisvestingslasten

588.308

646.184

842.961

4.4

Overige lasten

951.778

858.593

841.494

Totaal lasten

9.301.876

9.185.326

9.326.017

Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten
Netto resultaat
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383.919
4.791
388.710

140.273-

16.868

31.000

13.400

109.273-

30.269
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A.1.3 Kasstroomoverzicht
2016

2015

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat voor financiële baten en lasten

383.919

16.868

298.368

315.376

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

17.802-

157.585

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen

10.102

89.513

- Kortlopende schulden

26.924

190.089

701.510

769.432

338

3.786

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties
Ontvangen interest
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

701.848

773.218

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa

158.254-

147.597-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

158.254-

147.597-

Mutatie liquide middelen

543.593

625.621

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen
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1.524.031

898.409

543.593

625.621
2.067.625

1.524.031
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2016
1.

Activa

1.2

Materiele vaste activa
Mutaties 2016
AanschafAfschrijvingen
waarde per 31 tot en met 31
december 2015 december 2015

Boekwaarde
per 31
december
2015

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Afschrijvingen
AanschafAfschrijvingen Boekwaarde per
desinvesteringen waarde per 31 tot en met 31
31 december
december
december 2016
2016
2016

1.2.2 Inventaris en
apparatuur

4.288.054

3.211.228-

1.076.826

90.651

240.883-

171.121-

210.743

4.137.821

3.171.606-

966.215

1.2.3 Overige vaste
bedrijfsmiddelen

1.391.655

1.097.889-

293.766

67.603

182.736-

70.190-

155.819

1.276.523

1.012.259-

264.263

Materiële
vaste activa

5.712.909

4.342.317-

1.370.592

158.254

456.819-

241.310-

399.762

5.414.344

4.183.865-

1.230.478

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.
Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.
De desinvesteringen hebben deels te maken met de afboeking van de activa van 05UD De Blinke Wagenborgen in verband met de opheffing per 1-8-2016.
Vanwege deze sluiting heeft hier een desinvestering van de MVA plaatsgevonden voor een totaal bedrag van € 354.293.
Bovendien is de aanschafwaarde en de cumulatieve afschrijving aangepast voor een bedrag van € 102.526 m.b.t. de MVA van 05OB De Klimop. Deze school is in het
verleden al opgeheven. De boekwaarde van deze MVA was € 0
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1.3

Financiële vaste activa
Mutaties 2016
Boekwaarde
per 31
december
2015

1.3.7

DesInvesteringen investeringen

Boekwaarde
per 31
december
2016

Resultaat

Overige vorderingen

1.631.609

-

-

4.454

1.636.063

Totaal

1.631.609

-

-

4.454

1.636.063

De overige vorderingen betreft participaties in het liquiditeitenfonds van de BNG. Deze zijn gewaardeerd
tegen marktwaarde en voldoen aan de voorwaarden van de Regeling beleggen en belenen.
De financiële vaste activa zijn gefinancieerd met het privaat vermogen.
1.5

Vorderingen
31 december 2016

1.5.1

Debiteuren

1.5.2

Vorderingen OCW

31 december 2015

51.332

64.085

452.385

423.213

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit de personele lumpsum, impulsgebieden
en P&A beleid.
1.5.6

Overige overheden

11.707

40.901

1.5.7

Overige vorderingen

12.750

-

Overige overlopende activa

24.262

23.645

Vervangingsfonds

13.613

43.527

37.875

67.172

1.5.8

Overlopende activa

1.5.9

AF: voorziening wegens oninbaarheid

Totaal Vorderingen

-

566.049

19.221-

576.150

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7

Liquide middelen
31 december 2016

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Banken
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31 december 2015

152

552

2.067.472

1.523.479

2.067.625

1.524.031
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2.1

Eigen vermogen
Mutaties 2016
Boekwaarde
per 31
december
2015

Bestemming
resultaat

Boekwaarde per
31 december
2016

Overige
mutaties

2.1.1

Algemene reserve

865.079

533.607

-

2.1.2

Bestemmingsreserve publiek

560.893

-

-

1.398.686
560.893

2.1.3

Bestemmingsreserve privaat

1.914.546

144.897-

-

1.769.650

3.340.518

388.710

-

3.729.229

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen.
Van de bestemmingsreserve privaat is € 1.500.000 geinvesteerd in financiele vaste activa. Koersresultaten
van de financiele vaste activa worden ten gunste of ten laste gebracht van het privaat vermogen.
Toelichting Bestemmingsreserve publiek:
Mutaties 2016

Personele reserve

2.2

Boekwaarde
per 31
december
2015

Bestemming
resultaat

560.893

-

-

560.893

560.893

-

-

560.893

Boekwaarde per
31 december
2016

Overige
mutaties

Voorzieningen
Mutaties 2016
Boekwaarde
per 31
december
2015

2.2.1

Personeel
Jubilea

2.2.3

81.386
81.386

Dotaties

8.702

Onttrekkingen

Boekwaarde
per 31
december
2016

Vrijval

Kortlopende deel
< 1 jaar

Langlopende
deel > 1 jaar

9.8089.808-

-

80.280
80.280

5.887
5.887

74.393
74.393

32.096-

-

534.931

222.104

312.827

Overige
voorzieningen

551.628

8.702
15.400

Onderhoud

551.628

15.400

32.096-

-

534.931

222.104

312.827

633.014

24.102

41.904-

-

615.211

227.991

387.220
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2.4

Kortlopende schulden
31 december 2016

2.4.3

Crediteuren

2.4.7.1

Loonheffing

2.4.7.3

Premies sociale verzekeringen

2.4.7

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.8

Schulden terzake van pensioenen

2.4.9

Overige kortlopende schulden

31 december 2015

159.660

146.458

253.361

265.305

30.679

15

284.040

265.319

64.874

70.373

185.692

203.001

-

70.934

2.4.10.4

Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt

2.4.10.5

Overlopende passiva mbt Vakantiegeld

199.334

197.692

2.4.10.8

Overlopende passiva algemeen

182.056

102.187

2.4.10.8

Overlopende passiva mbt subsidie Gemeente

80.119

65.385

2.4.10.8

Overlopende passiva mbt subsidie overig

-

7.502

461.510

443.699

1.155.774

1.128.851

2.4.10

Totaal overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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2.5

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.
Er is m.i.v. 01-01-2015 een contract afgesloten met DVEP voor de levering van elektriciteit voor een
jaarbedrag van ca. € 26.068. Het contract loopt tot 31-12-2020.
Er is m.i.v. 01-01-2015 een contract afgesloten met Eneco voor de levering van gas voor een jaarbedrag
van ca. € 43.854. Het contract loopt tot 31-12-2020.
Er is m.i.v. 01-12-2015 een schoonmaakcontract afgesloten met Hectas voor een jaarbedrag van ca € 75.203.
Het contract loopt tot 01-12-2018.
Er is m.i.v. 01-04-2016 een huurcontract afgesloten met de Gemeente Delfzijl voor een jaarbedrag van € 11.700.
Het betreft de huisvesting van het bestuurskantoor. Het contract loopt tot 31-03-2017.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er is in 2016 een voorgenomen besluit om de volgende scholen te fuseren:
Per 01-08-2017 De Meerpaal (09SR, Noordkwartier) en De Noorderbreedte (13XU, Marenland) onder bevoegd gezag van Marenland.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving
Lerarenbeurs

G2

Totaalbedrag

Ontvangen

toewijzing (€)

in 2016

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking
Geheel uitgevoerd en afgerond

17.674

17.674

17.674

17.674

Nog niet geheel afgerond

X

Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Totaalbedrag

Ontvangen tm

Totale

Te verrekenen

toewijzing (€)

2016

kosten

31 december 2016

N.v.t.

-

-

Aflopend

-

-

-

-

-

-

-

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Saldo

Totaalbedrag
Omschrijving

toewijzing (€)

Ontvangen

31 december 2015

Lasten

in 2016

Saldo nog te
besteden
31 december 2016

Totale

2016

kosten

N.v.t.

-

-

-

-

-

-

Doorlopend

-

-

-

-

-

-
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2.2

Niet geoormerkte subsidies
Totaal rijksbijdragen via OCW

3.1.4

Rijksbijdragen via samenwerkingsverband
Totaal rijksbijdragen

3.2

Realisatie

Begroting

Realisatie

2016

2016

2015

8.135.941

7.920.674

7.987.445

452.823

361.168

415.589

8.588.764

8.281.841

8.403.034

414.600

377.961

332.814

9.003.363

8.659.802

8.735.848

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Realisatie

Begroting

Realisatie

2016

2016

2015

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

90.981

-

39.732

3.2.2

Overige overheidsbijdragen

26.577

-

41.030

117.558

-

80.762

3.5

Overige baten

3.5.1

Verhuur

3.5.2

Detachering personeel

3.5.3

Schenking

3.5.4

Sponsoring

3.5.5

Ouderbijdragen

3.5.6

Overig
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Realisatie

Begroting

Realisatie

2016

2016

2015

17.454

9.200

16.696

354.852

293.657

176.122
145

-

-

246

-

550

70.736

62.947

68.743

121.586

19.447

264.020

564.874

385.251

526.276
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4.1

Personele lasten
Begroting

Realisatie

2016

2016

2015

Bruto lonen en salarissen

4.866.559

5.111.105

4.886.459

Sociale lasten

1.051.415

1.104.249

1.083.630

568.992

597.584

615.502

6.486.966

6.812.939

6.585.591

Pensioenlasten
4.1.1

Realisatie

Lonen en salarissen

4.1.2.1

Dotaties personele voorzieningen

8.702

12.500

4.404

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

877.401

647.639

813.460

4.1.2.3

Overig

221.958

193.283

214.992

4.1.2.4

Scholing/opleiding

95.814

120.000

125.912

1.203.875

973.422

1.158.768

4.1.2

Overige personele lasten

4.1.3

Af: Uitkeringen

227.4197.463.423

7.372.023

Realisatie

Realisatie

2016

2015

Aantal FTE (exclusief vervanging, ultimo boekjaar)
4.2

414.338-

92

418.1737.326.187

100

Afschrijvingslasten

4.2.2.2

Inventaris en apparatuur

4.2.2.4

Onderwijsleerpakket

Realisatie

Begroting

Realisatie

2016

2016

2015

201.261

217.462

245.399

97.106

91.065

69.977

298.368

308.527

315.376

Vanwege de sluiting van 05UD heeft hier een desinvestering van de MVA plaatsgevonden en zijn de
afschrijvingskosten door het boekverlies voor inventaris en apparatuur € 30.140 hoger en de
afschrijvingskosten van het Onderwijsleerpakket € 26.916 hoger.

4.3

Huisvestingslasten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2016

2016

2015

4.3.1

Huur

307.804

311.876

4.3.3

Onderhoud

33.759

23.085

27.688

4.3.4

Water en energie

88.308

86.000

121.684

4.3.5

Schoonmaakkosten

100.949

136.481

143.739

4.3.6

Heffingen

17.053

12.000

13.171

4.3.7

Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen

15.400

54.492

202.314

4.3.8

Overige huisvestingslasten

25.035

22.250

34.375

588.308

646.184

842.961
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4.4

4.4.1

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

4.4.2.1

Inventaris en apparatuur

4.4.2.2

Leermiddelen

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.3

Dotatie overige voorzieningen

4.4.4

Overig

Realisatie

Begroting

Realisatie

2016

2016

2015

344.479

355.656

5.980

7.402

348.851
6.886

187.522

186.271

182.475

193.502

193.673

189.361

-

-

19.221

413.797

309.265

284.061

951.778

858.593

841.494

Uitsplitsing
4.4.1.1

Honorarium onderzoek jaarrekening

7.403

8.244

Accountantslasten

7.403

8.244

Flynth Audit heeft voor de controle van de jaarrekening een mantelcontract afgesloten met
Onderwijsbureau Meppel. Als gevolg hiervan factureert Flynth Audit aan Onderwijsbureau Meppel
en niet rechtstreeks aan de afzonderlijke schoolbesturen, welke bij Onderwijsbureau Meppel zijn
aangesloten. Onderwijsbureau Meppel brengt voor haar totale dienstverlening aan de afzonderlijke
schoolbesturen een all-in vergoeding in rekening. Hierin zijn de kosten voor de controle van de
jaarrekening opgenomen. Het bedrag dat in de jaarrekening is toegelicht aangaande de controle
van de jaarrekening is gebaseerd op een interne calculatie van het totale budget van Flynth Audit,
welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.

5

5.1
5.3

Financiële baten en lasten

Rentebaten
Waardeveranderingen financiële vaste activa
en effecten
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Realisatie

Begroting

Realisatie

2016

2016

2015

338

6.000

3.786

4.454

25.000

9.614

4.791

31.000

13.400
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A.1.7

Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam

Juridische
vorm

Statutaire zetel

Code
activiteit

Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01

Stichting

Groningen

4

Stichting Brede Scholen Appingedam

Stichting

Appingedam

3

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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A.1.8

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling
bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Noordkwartier CPO van toepassing is.
Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling C van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2016 een bezoldigingsmaximum van € 128.000.
Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor
voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen mét dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling (bedragen in €)
Naam
G. Meijer
W. Drenth
Functie

Directeurbestuurder

Directeurbestuurder

Aanvang en einde functievervulling 2016

1/1-31/7

1/8-31/12

Omvang dienstverband in FTE

1

1

Gewezen topfunctionaris j/n

n

n

(Fictieve) dienstbetrekking j/n

j

j

Individueel WNT-maximum

74.345

53.655

Beloning

53.197

34.964

Belastbare onkostenvergoedingen

-

Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

5.222

59.986

40.186

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding

-

6.789

-

59.986

40.186

PM

PM

Aanvang en einde functievervulling 2015

1/1-31/12

nvt

Omvang dienstverband 2015 in FTE

1

Gegevens 2015

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen

85.432
-

Beloningen betaalbaar op termijn

12.115

Totaal bezoldiging 2015

97.547
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)
Naam
K. van der
O. Albeda
Wal

A.
BinnekampNieboer

Functie

Voorzitter
RvT

Lid RvT

Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling 2016

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

Individueel WNT-maximum
Beloning

19.200

12.800

12.800

4.500

3.000

3.000

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

Subtotaal

4.500

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

3.000

-

Totaal bezoldiging

3.000

-

4.500

-

3.000

3.000

Verplichte motivering indien overschrijding
PM

PM

PM

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling 2015

1/1-31/12

Beloning

1/1-31/12

1.500

1/1-31/12

1.500

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

Totaal bezoldiging 2015

1.500

1.500

1.500
1.500

2. UITKERINGEN WEGENS BEËINDIGING DIENSTVERBAND AAN TOPFUNCTIONARISSEN MET OF ZONDER DIENSTBETREKKING (bedragen in €)
Naam
G. Meijer
Functie(s) gedurende dienstverband

directeurbestuurder

Omvang dienstverband in FTE

1

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2016

Individueel WNT-maximum
ontslaguitkering
Overeengekomen uitkeringen wegens
beëndiging dienstverband
-/- Onverschuldigd deel

75.000
74.969

Totaal uitkeringen wegens beëindiging
dienstverband
Waarvan betaald in 2016

74.969
31.629

Verplichte motivering indien overschrijding
PM

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.
Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT
vermeld zijn of hadden moeten worden.
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Bestemming van het resultaat
Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:
€

533.607 wordt toegevoegd aan de algemene reserve

€

144.897- wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Directeur/bestuurder:
- W. Drenth

Raad van Toezicht:
- K. van der Wal

- O. Albeda

- A. Binnekamp-Nieboer
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Gegevens over de rechtspersoon
Algemene gegevens
Bestuursnummer

41558

Naam instelling

Noordkwartier CPO

KvK-nummer

2090719

Statutaire zetel

Delfzijl

Adres
Postadres

Postbus 10

Postcode

9930 AA

Plaats

Delfzijl

Telefoon

0596-632194

E-mailadres

info@noordkwartier.nl

Website

www.noordkwartier.nl

Contactpersoon

W. Drenth

Telefoon

0596-632397

E-mailadres

w.drenth@noordkwartier.nl

BRIN-nummers

04HO

Wicher Zitsema

05UD

De Blinke

06NH

De Citer

07LU

De Vore

07ZS

Roemte

08AS

De Burcht

08UN

De Windroos

08VQ

Rengersborg

09SR

De Meerpaal

10HK

De Triangel

11BP

De Zaaier

16US

De Crangeborg
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Overige gegevens
Controleverklaring
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