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Voorwoord
Het bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening het jaarverslag van het bestuur van de stichting mijnplein. Het
bestuursverslag laat de ontwikkelingen zien bij mijnplein in 2020. Uiteraard is dit een verslag op de hoofdlijnen van
het stichtingsbeleid.
Het doel van mijnplein is om onderwijs te geven en een doorgaande ontwikkelingslijn te realiseren voor de kinderen
die onze scholen bezoeken. In onze statuten staan de volgende doelen voor het college van bestuur:
•

de scholen te besturen en daar goed onderwijs te geven,

•

samen te werken met andere organisaties, die verwante doelen nastreven,

•

en het gebruiken van alle middelen, die dit doel ondersteunen.

Dat doen we zonder winstoogmerk en dit betekent dat al onze middelen ten goede moeten komen aan het
onderwijs. Ons belangrijkste ‘middel’ zijn onze personeelsleden, die dagelijks gemotiveerd en betrokken het
onderwijs voor ongeveer 3500 leerlingen op onze scholen verzorgen. Door hun deskundigheid en kennis van zaken
halen onze kinderen goede resultaten en gaan ze met plezier naar school. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun inzet
in het belang van de leerlingen.
Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument. In het jaarverslag legt het college van bestuur verantwoording af
over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Drie vragen staan centraal:
I.

wat waren wij van plan?

II.

wat hebben wij gedaan?

III.

wat hebben wij bereikt?

In ons verslag proberen we deze vragen helder en inzichtelijk te beantwoorden.
Het jaarverslag is bedoeld als intern en extern verantwoordingsdocument. Intern naar directeuren, leerkrachten, de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad1 , de raad van toezicht, de vertrouwenspersonen en de ouders van
onze leerlingen.
Intern legt het college van bestuur verantwoording af aan de raad van toezicht en aan de GMR. De schooldirecteur
legt verantwoording af aan de medezeggenschapsraad en aan het college van bestuur.
In de diverse geledingen is het jaarverslag ook onderwerp van gesprek. Op die manier kijken we waar er
verbeteringen zijn aan te brengen en kijken wij of het jaarverslag beantwoordt aan zijn doel als
verantwoordingsinstrument.
Externe verantwoording geven we aan onze onderwijs- en kinderopvangpartners in de regio, de onderwijsinspectie,
de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe, Deventer en Dalfsen, de
opleidingsinstituten en alle anderen die interesse hebben in onze activiteiten. Wij sturen hen het jaarverslag na
afronding toe.
Ook zijn er externe, openbare bronnen waar u informatie kun vinden over mijnplein en haar scholen.
Wilt u iets weten over de school zelf? Dan kunt u het beste kijken op de site van de school. U kunt de site vinden
via onze website www.mijnplein.nl . Daar treft u alle scholen aan. Elke school verantwoordt zich o.a. via het
schooljaarverslag aan de ouders.



1

Voor de leesbaarheid wordt gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verder afgekort tot GMR.
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Wilt u iets weten over het oordeel van de inspectie over onze scholen?
Kijkt u dan op de site van de onderwijsinspectie www.onderwijsinspectie.nl . Zowel het college van bestuur als
de scholen verantwoorden zich naar de onderwijsinspectie.
Wilt u iets weten over de aantallen leerlingen, het voedingsgebied van de school, de eindtoetsgegevens en de
bedrijfsvoering kijkt u dan op www.scholenopdekaart.nl . Hier treft u de kengetallen aan, die de scholen aan de
overheid moeten leveren.

Het bestuursverslag is tot stand gekomen met de medewerking van diverse mensen uit de geledingen bij mijnplein.
Daarmee is het niet enkel een bestuursverslag, het is een mijnplein-verslag, ons verslag. Samen maken wij onze
organisatie tot wat hij is en dat willen op deze manier tot uiting laten komen in dit verslag. Bij het dankwoord treft u
hen allen aan.
Uit kostenoverweging maken wij enkel een digitale versie van het jaarverslag wat te zijner tijd op onze website
samen met de jaarrekening is te vinden. Heeft u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen of opmerkingen, dan
horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Maarten Bauer
Bart de Grunt
college van bestuur mijnplein

1.1 Profiel
1.1.1 Missie & Visie
Onze missie en visie zijn verwoord in de Strategische Agenda 2018 -2022. U treft deze aan op onze website.
Alles draait om de ontwikkeling van de kinderen in een wereld die anders is dan de wereld van gisteren en van
vandaag. Onze statuten zeggen ‘werken aan de ontwikkeling van kinderen, met respect voor elkaar en voor de
omgeving en richtinggevend aan een hoopvolle toekomst’. Daarbij handelen wij vanuit de waarden die
verankerd zijn in onze christelijke identiteit. We hebben deze vertaald in uitgangspunten die wat inhoud en taal
betreft bij deze tijd horen. Deze agenda is een richtsnoer voor alles wat wij de komende vier jaar gaan doen. Iedere
school kiest daarbij een koers, die aansluit bij de agenda.
Onze identiteit, ons profiel, hebben we in drie kernwoorden beschreven:
Gelijkwaardig staat voor de manier waarop je met leerlingen, ouders en collega’s omgaat. Respectvol, waarderend.
Luisterend en daarnaar handelend. De afstand tussen mensen kleiner makend.
Betrouwbaar staat voor je houding naar ouders en leerlingen, doen wat je zegt, waarmaken wat je belooft.
Ondersteunend, deskundig en integer naar alle partijen. Liefdevol en beschermend naar leerlingen. Collegiaal en
loyaal naar collega’s. Zichtbaar, betrokken en eerlijk naar ouders.
Toegankelijk staat voor doe-maar-gewoon, laagdrempelig, de Sallandse cultuur, de ruimte om te zijn wie je bent.
Voor minder regeltjes en bureaucratie, voor benaderbaar zijn, je welkom voelen en voor transparantie. Voor
betrokkenheid bij de omgeving.
De volledige strategische agenda treft u aan op www.mijnplein.nl
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1.1.2 Toegankelijkheid & toelating
Alle leerlingen ongeacht hun culturele, etnische of religieuze achtergrond zijn welkom op onze scholen. Het woord
‘Toegankelijk’ staat niet voor niets op de voorkant van de strategische agenda. Bij de aanname van leerlingen gelden
er ook geen financiële voorwaarden.
Bij de aanmelding van een leerling moet de schooldirecteur onderzoeken of de school de leerling de ondersteuning
kan bieden, die nodig is. Deze afweging is een gevolg van de zorgplicht, die elke school heeft. Voor deze afweging
heeft de school een wettelijk vastgestelde periode.
Van de ouders verwachten wij dat zij de uitgangspunten en doelen van de school respecteren en geen acties
ondernemen die hiermee strijdig zijn en zij dit respect ook aan hun kinderen overbrengen.

1.2 Organisatie
1.2.1 Contactgegevens








Stichting mijnplein
Bestuursnummer 40894
Bezoekadres: Monumentstraat 55a, 8102 AK Raalte
Postadres: Postbus 143, 8100 AC Raalte
Telefoonnummer: 0572-352635
Website: www.mijnplein.nl
Email: contact@mijnplein.nl

1.2.2 College van bestuur
Het bestuur wordt gevormd door twee personen: een lid college van bestuur en de voorzitter college van bestuur.
Lid van het bestuur is de heer R.B. (Bart) de Grunt. Hij is sinds 1 november 2019 bestuurder bij mijnplein.
Naast deze functie heeft hij zitting namens mijnplein in de samenwerkingscommissie onderwijshuisvesting van de
PO-Raad, VO-Raad en VNG. Dit is een onbetaalde nevenfunctie
Voorzitter van het bestuur is de heer M.G. (Maarten) Bauer. Sinds 1 maart 2012 bekleedt hij deze functie.
Naast deze functie heeft hij zitting namens mijnplein in de algemene besturen van de samenwerkingsverbanden
Passend Onderwijs. Hij is ook voorzitter van het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs
2305. Ook is hij voorzitter van het Penvoerdersoverleg, het overlegorgaan van de samenwerkingsverbanden Samen
Opleiden & Professionaliseren die verbonden zijn aan Hogeschool KPZ. Binnen de PO-raad maakt hij deel uit van de
Expertgroep School & Omgeving. Dit zijn onbetaalde nevenfuncties.
Op persoonlijke titel is hij lid van de raad van toezicht van de Bibliotheek West-Achterhoek. Dit is een onbetaalde
nevenfunctie.
Beiden bestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gehele aansturing van mijnplein, waarbij elk van hen
de verantwoordelijkheid heeft voor specifieke portefeuilles. De heer Bauer beheert onder meer de taakvelden
identiteit, personeel, (passend) onderwijs, vroeg- en voorschoolse educatie, opleiden in de school en de externe
contacten. De heer de Grunt houdt zich met name bezig met de taakvelden huisvesting, financiën en Scholen voor
Morgen. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de portefeuille formatie & personeel. De afspraak is dat zij
elkaars taken overnemen als dat door omstandigheden noodzakelijk mocht zijn.
Het functioneren van het college van bestuur wordt structureel geëvalueerd:
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in het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de raad van toezicht,
in het jaargesprek van de raad van toezicht met de GMR,




in de functioneringsgesprekken met de directeuren,
in de 3-jaarlijkse teamgesprekken op de scholen.

1.2.3 Onze scholen
mijnplein heeft 22 scholen. 20 scholen voor basisonderwijs, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor
(voortgezet) speciaal onderwijs. Door deze laatste school is mijnplein zowel in het primair, als in het voortgezet
onderwijs vertegenwoordigd.
In de bijlage treft u het totaaloverzicht van al onze scholen aan. U treft de scholen ook op de eerste pagina van onze
website aan. Als u op de schoolnaam klikt wordt u doorgestuurd naar de website van de school.

1.2.4 Juridische Structuur
mijnplein is een stichting waarvan de definitieve omvang in 2004 is ontstaan toen het katholieke en protestantse
onderwijs in Salland fuseerden. De naam mijnplein is op 1 januari 2012 gekozen met als doel een naam te hebben
die voor leerlingen herkenbaar zou zijn als een naam die hoort bij een school en die ook goed voor kinderen is uit te
spreken. Beide doelen zijn gerealiseerd wat merkbaar is in de kindgesprekken die het college van bestuur voert bij
de schoolbezoeken.
Verbonden aan mijnplein is de Stichting ter Bevordering van het Christelijk Primair Onderwijs in Salland, kortweg de
‘Steunstichting’. Een lid van de raad van toezicht zit in het bestuur van deze stichting. De stichting wendt haar
vermogen aan om aanvullende financiële middelen toe te kennen voor goede doelen van de scholen via de Johan
Windprijs en extra mogelijkheden te bieden bij huisvestingsprojecten van mijnplein.
Mijnplein is een zgn. Rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT), wat betekent dat ons werkgebied een aantal
bestuursrechtelijke uitvoeringstaken heeft, op basis van de Wet Primair Onderwijs (WPO) en Wet Voortgezet
Onderwijs (WVO). We gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met deze taken om en hanteren daarbij de
bijbehorende bestuursrechtelijke principes.
Tot slot participeert mijnplein in de Stichting Brede School Hoogerheyne. Deze stichting heeft als doel om in Heino
een integraal aanbod van huisvesting voor het onderwijs en de buitenschoolse opvang te bevorderen. De stichting
heeft betrekking op het pand waarin De Gouden Emmer, De Dolfijn en Kinderopvang KOOS gebruik van maken.

1.2.5 Organisatiestructuur
mijnplein wordt bestuurd door het college van bestuur. Dit college bestaat uit twee personen: een lid college van
bestuur en de voorzitter college van bestuur.
Het bestuur wordt ondersteund door de medewerkers van het bestuurskantoor. Zij bieden ook ondersteuning aan
de schooldirecteuren, de GMR en de raad van toezicht. Externe administratieve ondersteuning is belegd bij het
Onderwijsbureau Meppel evenals de financial controller.
De raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het college van bestuur. Dit is vastgelegd in de statuten en het
bestuursreglement. De raad van toezicht is in 2020 gestart met het formuleren van het toezichtskader.
De scholen worden geleid door een schooldirecteur. Op enkele scholen is daarnaast ook een adjunct-directeur. De
directeuren vormen gezamenlijk de directeurenraad, een adviesorgaan voor het college van bestuur. De taken en
bevoegdheden en de verhouding met het college staan beschreven in het managementstatuut. Als onderdeel van de
directeurenraad zijn er vier beleidsgroepen: identiteit, onderwijs, personeel en financiën. Daarnaast fungeren er ook
werkgroepen, die soms een tijdelijk karakter hebben.
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Het college van bestuur overlegt periodiek met de GMR. Deze raad bestaat uit ouders of medewerkers van de
scholen. De verdeling in de raad is gelijk verdeeld tussen beide groepen. De raad bespreekt het beleid van de
stichting en kan daar haar advies of instemming over uitspreken. Op schoolniveau voert de directeur, als
vertegenwoordiger van het bestuur, het overleg met de medezeggenschapsraad van de school.
In elke school wordt er ook teamoverleg gevoerd veelal geleid door de schooldirecteur. Dit overleg heeft tot doel om
de onderwijskundige, organisatorische en personele zaken van de school te bespreken.
Op onze website treft u bij ‘Organisatie’ meer informatie aan. Beleidsdocumenten zijn in onze SharePoint
beschikbaar voor alle medewerkers en de ouderleden van de GMR. Op aanvraag kunnen we deze ook aan anderen
beschikbaar stellen.
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1.2.6 Directeurenraad

9

De directeurenraad van mijnplein is heeft het jaar 2020 gezamenlijk geëvalueerd en dit in de bijgevoegde infographic
weergegeven. Hierin is duidelijk de link naar de Strategische agenda te zien. 2020 was tevens het jaar waarin de
directeurenraad aan de slag ging meer de samenhang binnen mijnplein en het eigen team te ontdekken en de
verbinding te zoeken. Ook is eigenaarschap een belangrijk thema geweest. OP financieel gebied is er mede door een
nieuw allocatiegebied meer transparantie ontstaan binnen mijnplein en tussen de scholen. Dat leidt tot discussies
over de mate van collectiviteit en ambities. Een boeiend proces.

Personele mutaties directieleden
In 2020 waren er de volgende wisselingen in de schoolleiding;
School
Directielid vertrokken Reden
St. Bernadette - Heeten
Mw. H. Groote
Langdurige ziekte.
Schaarsberg
(directeur)
KBS De Linderte
Mw. D. de Vos
Overstap voor waarneming
naar St. Bernadetteschool.
Fusieschool Olst
Procedure beoogd directeur
fusieschool afgerond. De
beoogd directeur start per 0108-2021.
St. Willibrord Olst
Dhr. P. Verdoorn
Fusieschool Wijhe
Procedure beoogd directeur
fusieschool afgerond. De
beoogd directeur start per 0108-2021.
Pc basisschool Matzer
Dhr. M. Slagman
Functie aanvaard bij andere
werkgever.
KBS St. Jozef Wijhe
Mw. T. ClaassenOverstap naar Kindcentrum
Schiphorst
De Bolster.
Kindcentrum De Bolster
Dhr. J. Bruggeman
Functie aanvaard bij andere
werkgever.
Kindcentrum De
Dhr. H. Marissink
Pensionering.
Korenbloem

Nieuwe directeur
Mw. D. de Vos

Beoogd directeur mw. K.
Olislagers.

Dhr. E. Buse directeur a.i.
Beoogd directeur dhr. R. v.d.
Woude.

geen
geen
Mw. T. Claassen-Schiphorst
Mw. R. Wolfs-Leijten

1.2.7 Intern toezicht
Graag rapporteert de raad van toezicht (rvt) van mijnplein over haar functioneren in 2020.
Activiteiten rvt
In 2020 heeft de rvt voldaan aan haar wettelijke taken zijnde:
 goedkeuring Strategische Agenda, meerjarenbegroting en jaarverslag,
 toezicht op naleving door bestuur van wettelijke verplichtingen en code goed bestuur,
 toezien op doelmatige en rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van middelen,
 tweemaal deelname aan overleg medezeggenschapsraad (GMR) en éénmaal aan overleg met de
Steunstichting en het afleggen van verantwoording in het jaarverslag.
Daarnaast heeft de rvt in 2020 de rol vervuld van adviseur en sparringpartner. Zij heeft haar eigen functioneren
geëvalueerd. Dat heeft ertoe geleid dat is gekozen om meer te gaan werken met commissies. Zo zijn de commissies
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onderwijs & personeel, financiën & huisvesting en de renumeratiecommissie opnieuw ingevuld en hebben deze
commissies diverse malen vergaderd. Ook is een start gemaakt met het opstellen van een nieuw toetsingskader.
Hierover heeft de rvt twee extra vergaderingen gehouden. Begin 2021 zal het toetsingskader definitief worden
vastgesteld.
De rvt heeft in 2020 zes reguliere vergaderingen gehouden. Door de coronamaatregelen hebben deze vergaderingen
hoofdzakelijk digitaal plaatsgevonden. Ook was het daardoor niet mogelijk om scholen te bezoeken. Naast de
reguliere rvt-vergaderingen, de commissievergaderingen en de themabijeenkomsten van de rvt heeft de voorzitter
een maandelijks overleg met beide leden van het college van bestuur. Daarin worden de lopende zaken besproken.
De voorzitter maakt van deze overleggen een verslag voor de overige rvt-leden.
In 2020 heeft de rvt haar eigen vergoeding herzien. Daarbij is o.a. gekeken naar de feitelijke werkdruk en is gebruik
gemaakt van de handreiking die door VTOI-NVTK daarvoor is opgesteld.
Samenwerking met cvb
In de vergaderingen met het cvb is o.a. gesproken over onderwijskwaliteit, inspectierapporten, aantal leerlingen,
personeelszaken, financiën en huisvesting. Ook visie, strategie alsmede werkdruk van bestuur, bestuursbureau en
onderwijsmedewerkers waren regelmatig onderwerp van gesprek. Ook is gesproken over een verdergaande
samenwerking met de Mare, waarbij is nagegaan hoe de beide onderwijsinstellingen elkaar kunnen versterken.
Accountant
De rvt heeft voor het jaar 2020 wederom de opdracht gegeven aan Flynth om de jaarrekening te controleren
Corona
De impact van de coronamaatregelen was ook binnen mijnplein enorm. Het onderwerp corona was een vast
agendapunt op elke rvt-vergadering. Gesproken is over de consequenties voor de leerlingen, de leerkrachten en de
ouders. Uiteraard zijn ook de moeilijke keuzes die het bestuur daarbij heeft moeten maken veelvuldig onderwerp
van gesprek geweest.
Kwaliteit onderwijs
De onderwijscommissie is vier keer bijeen geweest en heeft zich laten informeren door in- en externe betrokkenen.
Invulling van het toezichtkader onderdeel onderwijs en personeel heeft centraal gestaan. De kwaliteit van het
onderwijs, inspectierapporten en verbeterplannen zijn ter tafel gekomen.
Financiën
Belangrijke taken in het financiële toezicht zijn o.a. het goedkeuren van de begroting en de daarbij horende
meerjarenraming en de jaarrekening. De financiële commissie heeft accountantsverslag horende bij de jaarrekening
2019 met de accountant besproken. De kaderbrief, de notitie bedrijfsvoering, de kwartaalrapportages, de stand van
zaken met betrekking tot het Integraal Huisvestingsplan en het Meerjaren-Onderhoudsplan, de decentralisatie van
het budgetbeheer, de ICT investeringsplannen, de vervangingsinvesteringen, afschrijvingsmethodes, de inrichting
van de P&C cyclus en het (meerjaren)formatieplan zijn onderwerpen die in het bijzonder zijn besproken in de
financiële commissie. De financiële commissies zijn veelal bijgewoond door het lid van het college van bestuur met
de portefeuille financiën en huisvesting.
De nieuwbouw van het Kindcentrum Olst-Bolskamp-Den Nul zijn meerdere keren besproken in de financiële
commissie. Ook zijn deze plannen besproken met de raad van toezicht van de Stichting Openbaar Basisonderwijs
Salland De Mare. De intentieovereenkomst is in 2020 ondertekend.
Een goed functionerende P&C cyclus, een begroting met een positief saldo en een meerjarenraming met ruimte voor
innovatie blijft voor de komende jaren een zware opgaaf gelet op de vele opgaven en uitdagingen die er liggen. Er
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zijn meerdere aandachtspunten benoemd door de financiële commissie waarover in 2021 verder van gedachten
wordt gewisseld met zowel het voltallige college van bestuur als de raad van toezicht.
Voor de financiële cijfers van 2020 verwijzen wij u naar hoofdstuk 3 ‘Verantwoording financiën‘ van dit
bestuursverslag.
Vooruitblik
Uiteraard zal de nasleep van de coronamaatregelen de nodige bestuurlijke aandacht blijven vragen.
In 2021 zal daarnaast het nieuwe toetsingskader worden vastgesteld door de rvt. Ook zullen het Integraal
Huisvestingsplan en de daaraan gekoppelde huisvestingsvraagstukken belangrijke onderwerpen worden op de
agenda van de rvt-vergaderingen.
Samenstelling rvt
Begin 2020 heeft het rvt-lid Gerard Tijs aangegeven vervroegd te willen stoppen. Belangrijke reden voor zijn besluit
was zijn onvrede over de kwaliteit en het proces rondom de diverse financiële stukken. De rvt dankt Gerard Tijs
nogmaals voor zijn jarenlange inzet voor mijnplein.
Inmiddels heeft de rvt, na een uitgebreide wervingsprocedure, een nieuw lid kunnen benoemen, de heer Maarten
Kuiper. Daarmee is de rvt weer compleet.
De rvt bestaat uit de volgende personen:
 Angelique Mostermans. Haar functie is manager Zorgadvies & Behandeling bij GZ-zorgorganisatie De
Lichtenvoorde. Angelique heeft geen nevenfuncties.
 Bert Rödel. Bert is concerncontroller bij de gemeente Lochem. Tevens is hij lid rvt Zorg & Plezier (betaald) en
lid rvt Muziekschool Hof van Twente (onbetaald).
 Erik Lievers. Erik is voorzitter van de rvt. Verder is hij lid van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap
Vechtstomen en zelfstandig ondernemer. Erik is daarnaast nog penningmeester van de Steunstichting voor
Primair Christelijk Onderwijs Salland.
 Remco van Tooren. Remco is vicevoorzitter van het College van bestuur van SSR. Daarnaast o.a. examinator
bij de politieacademie, lid van de Politie Onderwijsraad en lid van de integriteitscommissie van de KNVB.
 Maarten Kuiper. Maarten is directeur-bestuurder van Sportbedrijf Deventer.
Naam
Gerard Tijs
Erik Lievers
Remco van Tooren
Angelique Mostermans
Bert Rödel
Maarten Kuiper

Functie
Lid
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

Bezetting 2020
1-1-2020 tot en met 25-05-2020
1-1-2020 tot en met 31-12-2020
1-1-2020 tot en met 31-12-2020
1-1-2020 tot en met 31-12-2020
1-1-2020 tot en met 31-12-2020
2-11-2020 tot en met 31-12-2020

De rvt dankt het cvb en alle medewerkers van mijnplein voor de goede samenwerking in 2020. Met name daardoor
heeft de rvt haar werkzaamheden en rollen met plezier kunnen vervullen.

1.2.8 De (gemeenschappelijke) medezeggenschap
De GMR wil een gelijkwaardige, kritische partner van het college van het bestuur zijn, met als doel de belangen van
kinderen, ouders en personeel te behartigen, dit door middel van een open communicatie gebaseerd op wederzijds
respect.
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Mijnplein heeft 22 scholen. De GMR heeft 23 zetels. De zetelverdeling is 50% voor leerkrachten en 50% voor ouders.
In 2020 waren de zetels van twee scholen vacant, waarvan één zetel voor een ouder en één zetel voor een
leerkracht is bedoeld. De zetel voor PON medewerkers (de 23e zetel) was ook vacant. De dit jaar gestopte GMR
leden zijn direct vervangen.
De GMR heeft een dagelijks bestuur (DB) bestaande uit de voorzitter en de ambtelijk secretaris.
Er zijn dit jaar zeven vergaderingen gepland geweest. Echter door het coronavirus zijn daarvan twee vergaderingen
niet doorgegaan en is er ‘achter de schermen’ gewerkt. De laatste twee vergaderingen van het jaar zijn online
uitgevoerd.
De doelen en acties van de GMR IN 2020:
 Leden van de GMR werken aan hun professionaliteit en hun deskundigheid d.m.v. jaarlijkse cursussen. De
basiscursus (G)MR in maart is door 9 (G)MR leden bezocht. De leden lieten zich eveneens informeren door
Jan Scholten, directeur EPOS de heer B. Scheffer, Sterk Onderwijs over het waarderingsgebouw en de
controller van de stichting ten aanzien van financiën.
 Vanwege het coronavirus is er dit jaar geen WMS congres geweest. De GMR laat zich adviseren door een
contactpersoon van het CNV, waarvoor jaarlijks een abonnement is afgesloten.
 De structuur van de GMR-MR vergadering is zodanig dat de informatievoorziening en input van beide kanten
komt.
 Aanwezigheid van commissies, waarbij in ieder geval de portefeuillehouder de ontwikkelingen op zijn terrein
actief volgt, dit binnen de werkgroep deelt en zo nodig proactief ook de GMR informeert over de
ontwikkelingen en uitkomsten van overleg in de werkgroep. Ook de leden van de commissies denken mee
over, en zijn betrokken bij beleidszaken op hun gebied. Zij informeren en adviseren de gehele GMR over de
te nemen besluiten. In elke vergadering wordt uitsluitsel gegeven van besproken zaken. Naast de financiële
commissie, de commissie Kwaliteitszorg onderwijs, de commissie Medezeggenschap IKC, de commissie
personeel, heeft de GMR in 2020 ook een incidentele commissie ‘Arbo’ gehad.
 Aan de hand van een jaarplanning worden nieuwe beleidsstukken besproken en bestaande beleidsstukken
systematisch geëvalueerd.
 In verband met belangenbehartiging van de totale organisatie is het college van bestuur afwezig bij
opiniërend en besluitvormend overleg.
 Minimaal 2x per schooljaar hebben GMR-leden overleg met de raad van toezicht. Door corona zijn er echter
vergaderingen uitgevallen en heeft de RvT alleen de GMR vergadering van 28 oktober online bezocht.
De GMR heeft in 2020 volgende beleidstukken ter instemming of advies ontvangen:
 Verzoek om instemming van de PGMR onder voorbehoud met het Waarderingsgebouw.
 Verzoek om instemming met het opnemen van de functie adviseur huisvesting in het waarderingsgebouw.
 Verzoek om instemming van de PGMR met het nieuwe basiscontract met de arbodienst.
 Verzoek om instemming van de PGMR met het Meerjaren Bestuursformatieplan. Vanwege corona en het
niet doorgaan van de vergadering in april gaat de GMR akkoord met een mandaat aan commissie
’personeel’.
 Verzoek om advies over het vakantierooster 2021-2022.
 Verzoek om advies/reflectie op de Besturingsfilosofie.
 Verzoek om advies van de GMR op de Begroting 2021-2024.
 Verzoek om instemming van de PGMR met het werkverdelingsplan (voorheen taakbeleid).
Daarnaast heeft het college van bestuur gevraagd om een advies uit te brengen voor een nieuw te benoemen lid van
de raad van toezicht.
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1.2.9 Verbonden partijen
In het dit overzicht treft u de belangrijkste partners aan waar mijnplein frequent mee samenwerkt.
Domein

Belanghebbende
organisatie of groep
Personeelscluster Oost
Nederland (PON)

Personeel

Arbo Unie

Regionale partners in
Salland

Stichting De Mare

Gemeenten

De Sallandse
Onderwijskamer
Gemeente Dalfsen,
Deventer, Olst-Wijhe en
Raalte

Studenten

Hogeschool KPZ

Landstede
Administratiekantoor Onderwijsbureau
Meppel (ObM)

1.2.10

Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog
PON verzorgt de vervanging van afwezige medewerkers op
onze scholen. mijnplein heeft hiervoor 6% van de jaarlijkse
formatie ingezet.
PON verzorgt tevens loopbaanbegeleiding, mobiliteit en via
PON participeert mijnplein in de Regionale Aanpak
Lerarentekort.
De Arbo Unie verzorgt de begeleiding en ondersteuning bij het
verzuim van medewerkers. De bedrijfsarts en
verzuimconsulent zijn hier nauw bij betrokken.
De Mare verzorgt het openbaar onderwijs in de gemeente
Raalte en Olst-Wijhe. mijnplein en De Mare zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor het Expertisecentrum Passend
Onderwijs Salland.
Beide stichtingen werken o.a. ook samen in het project
Scholen voor Morgen.
In dit bestuurlijk overleg werken de PO- en VO-organisaties in
Raalte en Olst-Wijhe samen.
mijnplein werkt met deze gemeenten samen omdat scholen
van onze organisatie in deze gemeenten zijn gevestigd. Het
formele overleg vindt plaats binnen het overleg Lokaal
Educatieve Agenda (LEA) over inhoudelijke thema’s, en in het
Op Overeenstemming Gerichte Overleg (OOGO) wat gaat over
huisvesting. Met de gemeente Raalte en Olst-Wijhe is er ook
een gezamenlijke VVE-beleidsgroep.
mijnplein vormt samen met KPZ een Opleidingsschool. Voor
meer informatie kijk op
https://www.platformsamenopleiden.nl/
Landstede-studenten lopen bij mijnplein stage voor de
opleiding onderwijsassistent.
Het administratiekantoor verzorg de personele en financiële
administratie voor onze medewerkers.

Klachtenbehandeling

mijnplein heeft op elke school twee vertrouwenspersonen: een medewerker en een ouder. Beiden zijn benoemd
door de medezeggenschapsraad. Voor de hele stichting zijn er drie bovenschoolse vertrouwenspersonen. Ouders
kunnen de vertrouwenspersonen rechtstreeks benaderen. In 2020 zijn er door de vertrouwenspersonen één klacht
en twee meldingen in behandeling genomen en afgerond.
mijnplein is aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Klachten over Passend Onderwijs verlopen
via het desbetreffende samenwerkingsverband.
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Klachten worden in behandeling genomen via de klachtenprocedure, die op te vragen is bij het bestuur.

1.2.11

Governance

mijnplein heeft de Code Goed Bestuur onderschreven en de organisatie is ook conform de voorschriften van de code
ingericht. mijnplein kent een scheiding tussen bestuur en toezicht in twee verschillende organen: het college van
bestuur en de raad van toezicht. Dit is vastgelegd in de statuten en in het bestuursreglement.

1.2.12

Functiescheiding

De interne functiescheiding bij mijnplein is georganiseerd via het ‘two-tier’-model: de functies van bestuur en intern
toezicht zijn in twee verschillende organen van het bevoegd gezag ondergebracht. De functie van bestuur ligt
statutair bij het college van bestuur en de functie van intern toezicht statutair ligt bij de raad van toezicht.

2.

Verantwoording van het beleid

De kern van ons beleid is vastgelegd in de Strategische Agenda 2018-2022. Op schoolniveau is de agenda vertaald in
de schoolplannen 2019-2023. Het schoolplan is vervolgens weer opgedeeld in vier jaarplannen. De Strategische
Agenda treft u aan op de website van mijnplein, de schoolplannen staan op de websites van de scholen.
De Strategische Agenda en de schoolplannen geven de koers aan voor deze jaren. Deelplannen op stichtings- en
schoolniveau worden gerelateerd aan de agenda of het schoolplan. In dit jaarverslag geven wij op stichtingsniveau
een verantwoording over de Strategische Agenda, de scholen doen dat op schoolniveau in het jaarverslag.

2.1

Identiteit

Mijnplein-lezing
Doel van de mijnplein-lezing is elkaar ontmoeten bij de start van het schooljaar. Naast een inhoudelijk deel met als
centrale thema identiteit is er gelegenheid om elkaar op informele wijze te ontmoeten.
Actie
In 2020 is er gekozen voor het thema “75 jaar vrijheid”. 2020 is het
herdenkingsjaar van onze bevrijding in 1945, het jaar waarin ons land
haar eigen kleur terugkreeg. Op het moment dat duidelijk werd dat de
mijnplein-lezing niet fysiek plaats kon vinden in verband met de
geldende coronamaatregelen, is er voor gekozen om een
inspiratieboekje te maken. Het college van bestuur, ds. Hans van
Solkema en een aantal leerlingen van onze scholen hebben hieraan een
bijdrage geleverd.
Bereikt
Rond woensdag 26 augustus is het inspiratieboekje aan alle relaties en medewerkers digitaal verspreid. Via
verschillende kanalen is er positief en enthousiast gereageerd. Het werd gewaardeerd dat er op deze andere wijze
toch aandacht voor de start van het schooljaar was.
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Vervolg directeuren-tweedaagse
Doel
In 2019 was er een tweedaagse waarin gestart is met het neerzetten van
een vernieuwend kader, gerelateerd aan de Strategische Agenda
(normen en waarden), dat inspireert, aanzet tot nieuw handelen en
denken in de stichting en scholen. Doel was door verschillende
activiteiten tijdens de directeurenraden in 2020 dit vuurtje brandend te
houden.
Actie
Voor de directeurenraad op 26 maart was een werkvorm voorbereid om
met elkaar in gesprek te gaan over wat de tweedaagse inhoudelijk gebracht heeft. In groepjes van 4 mensen zou er
een gesprek gevoerd worden aan de hand van een aantal vragen. Alle directeuren hebben een foto gemaakt van de
plek waar het huisje op dat moment stond. Hier is een poster van gemaakt.
Bereikt
Dit gesprek heeft uiteindelijk (digitaal) plaatsgevonden tijdens de directeurenraad op 26 november. De opbrengsten
uit die gesprekken worden besproken in de beleidsgroep identiteit. Gemeenschappelijke thema’s worden door de
beleidsgroep in 2021 opgepakt.
Mijnplein-kinderen in actie
Doel
Leden van de steunstichting “Johan de Wind-prijs” hebben in 2020 laten weten dat zij hun taak neerleggen. Doel is
om het maatschappelijke karakter van de prijs “een actie door en voor kinderen” nieuw leven in te blazen.
Actie
De beleidsgroep identiteit ontwikkelt een nieuw plan om het doel te
verwezenlijken met als titel “mijnplein-kinderen in actie”.
Bereikt
De steunstichting heeft nieuwe leden. Hun intentie is om jaarlijks € 5000,- beschikbaar te stellen. De beleidsgroep
heeft het plan om het bedrag te koppelen aan bestaande acties van mijnplein-scholen. Dit plan wordt in 2021
voorgelegd aan de directeurenraad.
Kinderconferentie
Doel
Kinderen van de mijnplein-scholen betrekken bij de doelen uit de Strategische Agenda. Nevendoelen zijn dat
kinderen leren debatteren en nadenken over andere soort onderwerpen.
Actie
Beleidsgroep maakt directeuren enthousiast om op schoolniveau in de eigen leerlingenraden dieper in te gaan op
onderwerpen uit de Strategische Agenda. Vervolgens worden er clusters van scholen gemaakt waarin uitwisseling
plaatsvindt. Van daaruit wordt er een kinderconferentie georganiseerd.
Bereikt
Vanwege een ander verloop van het jaar door geldende coronamaatregelen is het plan aangepast. De scholen in Olst
starten met het bespreken van onderwerpen uit de Strategische Agenda in hun cluster van leerlingenraden. Andere
scholen kunnen nu ook starten of op een later moment instappen. Zo willen we het vuurtje door Salland laten gaan.
De beleidsgroep werkt dit in 2021 verder uit.
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2.2

Onderwijs & kwaliteit

2.2.1 Onderwijskwaliteit
De kerntaak van onze organisatie is het verzorgen van onderwijs aan onze leerlingen. Alle middelen staan in dienst
van dat doel.
De kwaliteit van onze scholen is op orde als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Visie



de school heeft een duidelijke visie en herkenbare identiteit
de school draagt die visie enthousiast en duidelijk uit

Onderwijsinhoud

het onderwijs op school voldoet aan de kerndoelen

op de school wordt bewust gewerkt aan: kennis, vaardigheden en houding

op school leren de kinderen veel en behalen goede resultaten

er wordt goed onderwijs gegeven (doen we de goede dingen; doen we die goed)
Pedagogisch klimaat en schoolcultuur

de school heeft een goed pedagogisch klimaat (geborgenheid, rust, orde, normen en waarden)

op school heerst een goede sfeer

de school is een veilige omgeving

er is goede zorg, opvang en begeleiding

de leerkrachten en kinderen gaan met plezier naar school

de school levert maatwerk naar alle geledingen

de school heeft een positieve uitstraling
Competenties personeel

er zijn hoge verwachtingen t.a.v. het personeel

de school heeft deskundig en betrokken personeel, met goede pedagogische en didactische kwaliteiten

de school heeft bevlogen en deskundige leiding
Ontwikkeling

de school werkt voortdurend aan ontwikkeling en groei van kinderen en personeel

de school werkt cyclisch en planmatig aan de verbetering van de onderwijs- en organisatiekwaliteit
Verantwoorden

de school is transparant en verantwoordt wat ze doet
Elke school moet voldoen aan het Onderzoekskader voor het toezicht op voorschoolse educatie en het primair
onderwijs van de onderwijsinspectie.
Bij veel onderwerpen worden externe normen gehanteerd om de kwaliteit in beeld te brengen. Zo heeft
bijvoorbeeld elk samenwerkingsverband de normen vastgelegd voor de zorg en begeleiding in de scholen.
Er is een breed palet van instrumenten waarmee het bestuur zicht houdt op de onderwijskwaliteit. Deze
instrumenten zijn onder andere:

het jaarlijkse monitorgesprek met de schoolleiding over de kwaliteit van de school in de breedste zin,

het schooljaarverslag,

om de drie jaar een gesprek met elk schoolteam,
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jaarlijks gesprekken met leerlingen,

leerling-, leerkracht-, en oudertevredenheidsonderzoeken,

kengetallen over leerlingen, verzuim, klachten, personeel,

uitslagen van toetsen zoals de eindtoets basisonderwijs,

onderzoek naar de sociale veiligheid,

lesbezoeken door directieleden en intern begeleiders,

externe monitors, kengetallen en kwaliteitsonderzoeken,

managementinformatie uit verschillende databases.
Indien nodig wordt er door externen onderzoek gedaan of wordt externe hulp ingeschakeld om de kwaliteit te
verbeteren.
De pilot om het kwaliteitssysteem te verbeteren is op twee scholen uitgevoerd: Sancta Maria en De Dolfijn. De
andere scholen konden door de sluiting van de scholen door de corona-maatregelen niet worden uitgevoerd. De
werkgroep is wel verder gegaan met het uitwerken van een dashboard om de kwaliteit in beeld te brengen. Het
dashboard is gekoppeld aan een kalender met instrumenten, die onderdelen van de kwaliteit beoordelen.
Onderwijskwaliteit is het stapsgewijs verbeteren van de opbrengsten van het onderwijsproces en de leerresultaten
van leerlingen. Daarbij kijken we niet enkel naar de cognitieve opbrengsten, maar ook naar de resultaten die
leerlingen behalen op sociaal en creatief gebied en bij het bewegingsonderwijs. De school is een plaats waar onze
leerlingen zich in volle breedte moeten kunnen ontwikkelen.
Bij mijnplein werken we cyclisch aan deze verbetering via de Plan-Do-Check-Act cirkel. De basis ligt hiervoor vast in
de Strategische Agenda, het schoolplan, de jaarplannen, het schoolondersteuningsprofiel en verdere deelplannen
op school- of stichtingsniveau. Deze plannen worden periodiek tegen het licht gehouden om te zien of de gestelde
doelen worden behaald.
Verantwoording over de kwaliteit wordt aan twee kanten gedaan:
a. Intern: in rapportages door college van bestuur aan de GMR en de rvt en door directeuren aan de MR.
b. Extern: aan de onderwijsinspectie, aan de ouders en stakeholders in het jaarverslag en aan externe partners
op basis van de inhoudelijke relatie met deze partner.

2.2.2 Doelen en resultaten
In februari 2020 is er in samenwerking met de PO-raad een werkbijeenkomst geweest over het nieuwe
onderwijsresultatenmodel. Deze bijeenkomst werd gehouden voor directeuren, ib-ers en leerkrachten van de
scholen van mijnplein en De Mare. Het nieuwe model biedt scholen de mogelijkheid de opbrengstdoelen te
formuleren op basis van de toetsresultaten en het referentiemodel. Voor uitgebreide informatie over het model en
de wijze waarop de inspectie het gebruikt bij de beoordeling van de scholen verwijzen wij naar
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuwonderwijsresultatenmodel
Door de coronapandemie is er in 2020 geen eindtoets afgenomen in groep 8. Een ingrijpend besluit. Het besluit
betekende dat het schooladvies moest worden gedaan op basis van de kennis en resultaten die de school had over
de leerling. De eindtoets als onafhankelijk instrument verviel dit jaar. Landelijk is er regelmatig op gewezen om
kansrijk te adviseren zodat leerlingen zo min mogelijk nadelen ondervonden. Ook bij mijnplein is deze lijn door de
scholen gevolgd.
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2.2.3 Toekomstige ontwikkelingen
Voor onze organisatie zijn de volgende ontwikkelingen in de nabije toekomst van belang:
a. De fusies van de mijnplein-scholen in Olst en in Wijhe. Dit zal leiden tot één nieuwe mijnplein-school in Olst
als ook één in Wijhe, waarbij wij intensief samenwerken met de nieuwe school van De Mare, de
kinderopvang en het Voortgezet Onderwijs.
b. De samenwerking van de bestuurskantoren van mijnplein en De Mare, waarbij ook het Expertisecentrum
Passend Onderwijs (EPOS) wordt betrokken.
c. Een experiment waarbij wordt onderzocht of het werken met clusters van scholen significante voordelen zal
opleveren.
d. De huisvestingssituatie van onze scholen in Raalte.
e. De nieuwbouw van onze school Sancta Maria in Lettele.
f. De gevolgen van de sluiting van de scholen door corona op de onderwijsresultaten van de leerlingen wat
leidt tot het bestrijden van achterstanden.
g. De inzet van alle verschillende achterstandsmiddelen vanaf 2021 zeker ook in relatie tot een steeds sterker
zichtbaar wordend lerarentekort

2.2.4 Onderwijsresultaten
De onderwijsresultaten van onze scholen treft u aan in de schoolgids van de school en op
www.scholenopdekaart.nl
De schooladviezen in 2020 waren als volgt voor de leerlingen van mijnplein

Van belang voor de beoordeling van schoolopbrengsten is de schoolweging; dit is een maat voor de verwachte
onderwijsprestaties. Op basis van de schoolweging kan er een uitspraak worden gedaan over de werkelijke
resultaten ten opzichte van de verwachte resultaten. Hoe hoger de schoolweging hoe groter de kans op lagere te
verwachten resultaten.
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De schoolweging voor onze scholen geeft in 2019-2020 het volgende driejaarsgemiddelde. De cijfers zijn afgezet
tegen het landelijk gemiddelde (= 29,5). Zes scholen hebben een schoolweging die hierboven ligt. Op basis van de
leerlingenpopulatie is er een iets groter risico op minder hoge opbrengsten.

Naam
Pr. Willem Alexander
Sancta Maria
St. Bernadette
kdbs de Dolfijn
De Gouden Emmer
Oostenwind
St. Antonius
St. Jozef Nieuw Heeten
Sint Cyriacus
De Bongerd
Esmoreit
St. Aloysius
St. Jozef Wijhe
St. Gerardus Majella
St. Willibrordschool
De Bolster
Matzer
De Korenbloem
De Rietkraag
De Linderte
Landelijk Gemiddelde
Bestuursgemiddelde

Gemiddelde schoolweging
2019-2020
27,4
25,9
29,5
28,0
27,8
28,4
30,6
30,3
29,0
28,0
29,4
29,3
28,4
28,1
31,5
30,7
29,4
30,9
29,8
26,3
29,5
29,0

2.2.5 Internationalisering
mijnplein heeft geen (gezamenlijk) beleid op het gebied van internationalisering.

2.2.6 Inspectie
Op de volgende scholen heeft de inspectie themaonderzoeken gedaan:
Thema
Lerarenkracht: theorie en praktijk in het didactisch
handelen
HRM
Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie

Scholen
St. Antonius – St. Jozef Wijhe – Esmoreit – Gerardus
Majella
De Bongerd – De Dolfijn – Sancta Maria
Esmoreit – De Dolfijn

Deze bezoeken hebben als doel om informatie te verzamelen voor het inspectiejaarverslag ‘De Staat van het
Onderwijs’. Een schoolrapport wordt niet opgesteld.
In oktober werd het kwaliteitsonderzoek gehouden op de St. Willibrord. De school behaalde bij dit onderzoek weer
het oordeel ‘voldoende’. Daarmee werd het tweejarige hersteltraject afgesloten. Het rapport kunt u vinden op de
website https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen
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Veel onderzoeken moesten door de coronamaatregelen online worden gedaan.

2.2.7 Bestuurlijke visitatie
In het verslagjaar is er geen bestuurlijke visitatie geweest.

2.2.8 Passend onderwijs
Via de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs ontvangt mijnplein middelen om ondersteuning te bieden aan
onze leerlingen. Het gaat dan om aanvullende ondersteuning die de school niet kan bieden binnen de reguliere
bekostiging. Voor dat laatste moet elke school de basisondersteuning op orde hebben. Deze is vastgelegd in het
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
De doelen voor de extra ondersteuning komen op hoofdlijnen overeen tussen de samenwerkingsverbanden.
Het gaat dan om:
 bekostigen van de ondersteuningsstructuur. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van orthopedagogen,
medewerkers team Jonge Kind, inhuur externe deskundigheid, afname van onderzoeken en opstellen
rapportages,
 inzet van onderwijsassistenten in het kader van arrangementen voor leerlingen,
 verzorgen van scholing aan directeuren, leerkrachten en onderwijsondersteuners,
 inzet van middelen voor specifieke doelgroepen zoals hoogbegaafde leerlingen,
 middelen voor de inzet van intern begeleiders op de scholen,
 de ontwikkeling van nieuwe vormen van ondersteuning,
 afstemming met ketenpartners: kinderopvangorganisaties, jeugdzorginstellingen en gemeenten.
De doelen zijn tot stand gekomen via overleg met directeuren, ketenpartners en input vanuit de
ondersteuningsplanraden.

2.2.8.1 Overzicht Samenwerkingsverbanden
mijnplein maakt deel uit van vier samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Deze samenwerkingsverbanden zijn:
SWV PO 2303

SWV PO 2304

SWV PO 2305
SWV VO 2305

SWV PO 2303 is Sine Limite, Coöperatie Passend Onderwijs in Deventer. Sancta
Maria, de mijnpleinschool in Lettele (gemeente Deventer) maakt deel uit van dit
samenwerkingsverband.
Samenwerkingsverband PO Veld Vaart & Vecht is het SWV PO 2304. De St. Cyriacus in
Hoonhorst (gemeente Dalfsen) neemt deel binnen de deelregio Ommen van dit
verband.
In SWV PO 2305 nemen alle andere mijnplein PO-scholen deel alsmede SBO De
Horizon en het SO-deel van De Zonnehof/Hofplein.
De VSO-afdeling van De Zonnehof/Hofplein maakt onderdeel uit van dit verband.

2.2.9 ICT
Moderne SharePoint
In 2020 is de SharePoint-omgeving van mijnplein vernieuwd. Deze modernisering van de SharePoint-omgeving heeft
ervoor gezorgd dat de huisstijl van alle SharePoint-omgevingen gelijk zijn en dat er op elke startpagina van de school
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snelkoppelingen zijn naar veelgebruikte websites/software. Daarnaast is er op elke SharePoint-pagina een overzicht
van het laatste nieuws op stichtings- en schoolniveau. Hierdoor blijven de medewerkers op de hoogte van nieuwe
informatie en ontwikkelingen. Door de modernisering van SharePoint is de bestandenopslag nog efficiënter en
effectiever geworden.
Intune
Een aantal scholen zijn al over naar Intune en uiterlijk augustus 2021 zal geheel mijnplein over zijn naar Intune. De
migratie naar Intune is uitgevoerd omdat een aantal scholen een verouderd besturingssysteem en/of netwerkserver
hadden dat niet meer ondersteund zou worden. Intune is een cloud-versie van Windows waardoor er geen
netwerkservers meer op de locaties zijn. Een aantal scholen had verouderde systemen die qua configuratie niet
geschikt waren, deze zijn waar mogelijk vervangen. In verband met de fusietrajecten van de scholen in Olst en Wijhe
wordt er nagedacht over hoe de SharePoint van de beide fusiescholen wordt vormgegeven. De kosten van Intune
blijkt op een aantal scholen tegen te vallen doordat verouderde apparatuur in de klassen niet meer kan werken
binnen een cloud-omgeving. Hiertoe moest meer geïnvesteerd worden dan verwacht.
ICT-regisseur
In verband met het vertrek van Gerard Holtslag is er een keuze gemaakt om vanuit Heutink ICT een ICT-regisseur in
te zetten bij mijnplein. Per 1 oktober is Karen Kamstra als ICT-regisseur ingehuurd om zorg te dragen voor de
bovenschoolse ICT-vraagstukken. Zij draagt zorg voor:
 Ondersteuning scholen bij de start van nieuwe schooljaar m.b.t. MOO, Office365, basispoort en werkplek
ondersteuning.
 Het onderhouden van contacten met medewerkers van mijnplein om duidelijkheid te krijgen over
problemen, wensen en eisen met betrekking tot aanwezige ICT-diensten.
 Het ontwikkelen, coördineren en evalueren van ICT in de bedrijfsvoering: centraal en decentraal.
 “Hoedoek moment” organiseren voor nieuwe ICT-ers en bestaande ICT-ers waar behoefte ligt en
ondersteuning school ICT-ers.
 Ondersteunen van scholen bij gebruik MOO, Office365, touchscreen, device en basispoort. Dit kan bestaan
uit een teambijeenkomst of werkplek begeleiding.
 Onderzoek doen op de scholen naar gebruik en wensen van ICT-middelen zowel onderwijskundig als
administratief en zo advies opstellen m.b.t. een toekomstbestendige ICT-omgeving. Bij aanvang zullen we in
overleg exacte plot van onderzoek bepalen.
Dit heeft geresulteerd in een adviesrapport. In maart 2021 is het adviesrapport gepresenteerd aan het college van
bestuur en aan de werkgroep ICT. Vanuit dit adviesrapport wordt gewerkt met een plan van aanpak dat zal
resulteren in o.a. een ICT beleid in 2021 voor mijnplein op stichtingsniveau. Dit in samenwerking met de ICT
stuurgroep en het college van bestuur.
ICT netwerkbijeenkomsten
Sinds oktober 2020 hebben de ICT-coördinatoren 3x een netwerkbijeenkomst gehad. Het doel van deze
bijeenkomsten is om te worden geïnspireerd maar vooral om elkaar te inspireren en samen te werken aan ICTvraagstukken. De middagen werden door een de stuurgroep ICT voorbereid en geëvalueerd. De middagen worden
als leerzaam ervaren en daarom voortgezet.

2.2.10

Onderwijs aan Nieuwkomers

In het voorjaar heeft de stuurgroep Onderwijs aan Nieuwkomers aan LOWAN een advies gevraagd over de
vormgeving en structuur voor het onderwijs aan deze doelgroep. LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste
Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in zowel het Primair Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs en heeft
hierdoor veel deskundigheid op dit terrein. Het advies was nodig omdat er zowel in het primair als in het voorgezet
onderwijs knelpunten waren die om een oplossing vroegen. Voor dit bestuursverslag beperken wij ons tot het
primair onderwijs.
Uit het advies leverde de volgende veranderingen op:
a. Het Onderwijs aan Nieuwkomers valt in zijn geheel onder Stichting De Mare wat betreft lesplaats en
aansturing. mijnplein draagt uiteraard wel bij in de kosten voor de inzet van het personeel.
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b. Er is nog maar één lesplaats. Het aantal leerlingen is onvoldoende om een tweede lesplaats in stand te
houden.
c. Het projectplan is aangepast op basis van de gemaakte keuzes. Centraal in deze keuze is dat we spreken van
twee fases:
 in de eerste fase is er les in de taalklas in op de Wije
 in de tweede fase zitten de leerlingen op een reguliere school en ontvangen ze gerichte ondersteuning
vanuit EPOS van een gespecialiseerde ambulant begeleider.
d. Aanvullende ondersteuning voor medewerkers en leerlingen wordt verzorgd door EPOS.
e. De stuurgroep blijft bestaan als plek om elkaar te informeren en kennis te delen. De gemeenten zijn hierbij
ook betrokken.
Aantallen
Taalklas Wijhe
Taalklas Raalte
Personeel

2.2.11

13 leerlingen
6 leerlingen
Tot 01-08-2020: leerkrachten 2,4 FTE (3 leerkrachten)
en onderwijsassistent 1 FTE (twee OA-ers)
Vanaf 01-08-2020: leerkrachten 1.6 FTE leraar en
onderwijsassistent 0.5 FTE.

Voor- en vroegschoolse Educatie

Voor het eerst is de monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Raalte en Olst-Wijhe uitgevoerd. Deze
monitor brengt de resultaten van het VVE-beleid in beeld. Ook hier speelde corona ons parten, waardoor de
gegevens pas na de zomervakantie beschikbaar waren. Het algemene beeld van VVE in Olst-Wijhe en Raalte is dat de
kinderen met een VVE-indicatie voornamelijk hun achterstand verminderen of gelijk blijven, bij een enkele peuter is
de achterstand vergroot. Een oorzaak hiervan kan zijn dat de kinderen niet naar het peuterwerk konden gaan i.v.m.
de sluiting in het voorjaar door corona.
Omdat het dit jaar de eerste keer is dat de metingen op deze manier worden uitgevoerd is het nog niet mogelijk om
met resultaten van voorgaande jaren te vergelijken.

2.3

Personeel & professionalisering

2.3.1 Doelen en resultaten
Medewerkers met kennis, competenties en vaardigheden die actueel en bij de tijd zijn, zijn de beste garantie voor
kwalitatief goed onderwijs. Om dat te bereiken investeert mijnplein veel in de scholing en ontwikkeling van onze
medewerkers. Dat doen we op stichtings- en op schoolniveau.
Op stichtingsniveau doen we dat om stichtingsdoelen te bereiken, op schoolniveau om de schooldoelen te
realiseren. De scholen leggen daarover verantwoording af in het schooljaarverslag.
Veel scholingen zijn door de coronamaatregelen niet doorgegaan. Het was immers niet mogelijk om met grotere
groepen bijeen te komen.
Doelen
Invoering gesprekscyslus
waarderende gesprekken
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Actie
De directieleden, die later zijn
aangesteld en daardoor niet de
scholing hadden gevolgd, hebben
dat in 2020 gedaan.

Realisatie
Alle directieleden zijn nu geschoold.
Het driejarige traject is hiermee
afgesloten.
In het Personeelstevredenheidsonderzoek is de gesprekscyclus
geëvalueerd.

Tweedaagse directeuren en college
van bestuur / Studiedag voor OOPers

Als gevolg van corona zijn beide
activiteiten in 2020 vervallen.

Begeleiding voor de GMR bij
voorbereiding medezeggenschap in
IKC’s

De GMR wil zich voorbereiden op
een goede vormgeving van
medezeggenschap in IKC’s.

Bovenschools betaalde opleidingen

De leergang Leiderschap (een
kennismaking met directiefuncties)
en interne begeleiding.
Opleiding schoolleider vakbekwaam

Simulatieonderzoek hersteltraject

Training Preventiemedewerkers

Dit onderzoek is gedaan ter
voorbereiding op het
herstelonderzoek op de St.
Willibrordschool in Olst.
Alle medewerkers zijn getraind als
start voor de opname van RI&E
2020

In haar maartvergadering hebben de
directeuren elkaar geïnformeerd
over de activiteiten die zij hebben
gedaan op hun school als gevolg van
de tweedaagse 2019. Op elke school
is het onderwerp Identiteit aan bod
gekomen.
Een extern begeleider zal voor de
GMR een nieuw concept statuut en
reglement opstellen waarin de IKCvorming is verwerkt.
Twee medewerkers hebben de
leergang gevolgd en één
medewerker heeft de IB-opleiding
gevolgd.
Twee adjunct-directeuren volgden
deze opleiding.
Het onderzoek zette voor het team
nog even de puntjes op de i. Met de
feedback konden de laatste
verbeteringen worden aangepakt.
Elke preventiemedewerker kon
hierna met het invullen van de RI&E
op de eigen school aan de slag.

2.3.2 Verzuim
Op 1 mei vertrok mevrouw A. Duifhuizen als beleidsmedewerker en casemanager P&O en werd zij opgevolgd door
mevrouw C. de Weerdt. De overdracht van werkzaamheden verliep zonder problemen waardoor de aanpak en het
terugdringen van het verzuim geen vertraging ondervond.
Voor het analyseren van het verzuim is er een Actieplan Terugdringing Verzuim 2020 opgesteld. Een aantal
activiteiten uit dit plan zijn opgepakt en afgerond in 2020 te weten:
a. De aanbesteding van een nieuw arbocontract per 01-08-2020.
De keuze is gevallen op de Arbo Unie en er is een driejarige
verbintenis afgesloten. Nieuw is hierin dat mijnplein naast de
bedrijfsarts nu ook met een verzuimconsulent werkt.
b. Het afronden van een aantal langlopende ziektedossiers.
Deze zijn naar tevredenheid afgesloten.
c. De analyse van de verzuimcijfers: in welke leeftijdsgroepen
is er het hoogste verzuim en hoe komt dat?
d. Het opstellen van een verzuimbrochure voor alle medewerkers.
Hierin treft men alle informatie die van belang is bij verzuim.
e. Nagaan welke externe (subsidie)mogelijkheden er zijn voor ondersteuning en begeleiding.
f. Het voeren van vraaggesprekken met drie collega-besturen om te leren van hun ervaringen.
Twee grote onderwerpen zijn ook aan bod gekomen:
a. Het eerste personeelstevredenheidsonderzoek (PTO). Voor het PTO zijn 414 medewerkers aangeschreven,
die een @mijnplein-adres hebben. 174 reacties zijn er binnengekomen wat staat voor een 42%-deelname.
De respons is daarmee voldoende om een valide oordeel te kunnen vaststellen.
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Het totaalresultaat is:

b. De vierjaarlijkse Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).
De RI&E is een verplichting die voortkomt uit de ARBO-wet en geeft een goed beeld over het welzijn en de
arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. De resultaten uit het PTO en de RI&E zijn met elkaar
vergeleken om te kijken naar overeenkomsten en verschillen. Bij het opstellen van dit bestuursverslag was
de toetsing van de RI&E op de scholen nog niet afgerond.
Alle acties hadden tot doel om in alle geledingen het bewustzijn rondom verzuim te vergroten en het onderwerp
actueel te houden. Met name de directeuren zijn frequent bij de ontwikkelingen betrokken.
Het ziekteverzuimcijfer liet de volgende ontwikkeling zien:

Ziekteverzuimpercentage
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We zien dat we het streefpercentage in 2020 niet hebben gehaald. Tegelijk blijft de neerwaartse trend zich
doorzetten en dat geeft hoop dat het streefpercentage 2021 (=5%) wel wordt gehaald.
Het verzuimpercentage over de functiegroepen geeft het volgende beeld:
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Het percentage bij de directieleden is relatief hoog. Dit is qua aantal een kleine functiegroep en ziekteverzuim geeft
sneller een hoger percentage bij relatief weinig medewerkers.

2.3.2.1 Jaarverslag 2020 Arbo Unie
Vanaf 1-8-2020 zijn de werkzaamheden door Arbo Unie in een gewijzigde teamsamenstelling en op een andere wijze
voortgezet.
Bedrijfsarts Frans Houben is met pensioen gegaan en is opgevolgd door Rachelle Nijmeijer. Zij is relatief nieuw in het
werkveld van de arbodienstverlening en is recent is met de 4 jarige-opleiding tot bedrijfsarts gestart. Marcel Geerts
is haar supervisor en is ook, zowel voor medewerkers als directeuren, aanspreekbaar. In het zwangerschapsverlof
van Rachelle, dat nu recent is ingegaan, zal Marcel haar taken voor mijnplein waarnemen.
Een belangrijke wijziging in de werkwijze is de inzet van Fabienne Verhoek als verzuimconsulent. Zij werkt nauw
samen met Rachelle en is BIG geregistreerd. Ook voor haar geldt vanzelfsprekend het medisch geheim.
Door de maatregelen rond corona en het werken op afstand is het helaas nu nog niet mogelijk om op locatie te
werken. Juist door inzet van Fabienne op locatie hoopten wij een laagdrempelig contact mogelijk te maken met
zowel directeuren als medewerkers met het accent op het stimuleren van inzetbaarheid en preventie van verzuim.
In verband met de AVG heeft Arbo Unie geen compleet en actueel overzicht van het volledige mijnpleinpersoneelsbestand. Gegevens mogen alleen vastgelegd worden van personen waarmee Arbo Unie een
behandelrelatie heeft.
Dit betekent dat Arbo Unie geen verzuimcijfers als percentage van het totaal van het mijnplein-personeelsbestand
kan geven. Zo is bijvoorbeeld niet bekend welk percentage van het personeelsbestand niet verzuimt (nulverzuim).
De cijfers in dit jaarverslag zijn gebaseerd op het verzuim waarop Arbo Unie zicht heeft: dat zijn de door mijnplein
ziekgemelde medewerkers. Als een medewerker op het spreekuur van de bedrijfsarts is geweest, beschikt Arbo Unie
over een diagnose. Op hoofdlijnen kan daarmee iets over de oorzaak van het verzuim vermeld worden.
Het totaal aantal verzuimdagen is in 2020 toegenomen van 7385 dagen naar 8092 dagen. De toegenomen
verzuimdagen (vooral tussen 6 weken en eerste jaar) zijn mogelijk deels te wijten aan de langere wachttijden in de
curatieve sector door maatregelen rondom het coronavirus.
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Het verzuim tussen 6 weken en 1 jaar is toegenomen van 3994 dagen in 2019 naar 5208 dagen in 2020.
Het verzuim tussen de 1 en 2 jaar is afgenomen van 1612 dagen in 2019 naar 1086 dagen in 2020.
We zien een lichte stijging van 3% in het psychisch verzuim ten opzichte van 2019. Ook de gemiddelde
verzuimduur van het psychisch verzuim nam licht toe.
De bedrijfsarts heeft 1 beroepsziekte gemeld.
De gemiddelde duur van het verzuim om psychische redenen is 100 dagen.

Zoals al eerder aangegeven is het werken op locatie bij mijnplein door de COVID-maatregelen nu nog niet mogelijk.
Zodra dit weer mogelijk is wordt dit in overleg met mijnplein weer opgepakt.
Bevorderen van duurzame inzetbaarheid, preventie van verzuim en activiteiten rond re-integratie zijn primair
verantwoordelijkheden van medewerkers en directeuren. Arbo Unie kan en wil hier graag bij adviseren. Het is hierbij
van belang dat de adviezen goed aansluiten bij de vragen en wensen van mijnplein. Een belangrijk onderdeel is de
aanwezigheid van een vraagstelling van de directeur. In 2021 streeft Arbo Unie samen met mijnplein naar een goede
afstemming tussen vraag en het advies.

2.3.3 Samen Opleiden en Professionaliseren
Sinds 2009 vormt mijnplein samen met de Katholieke PABO Zwolle een samenwerkingsverband Samen Opleiden &
Professionaliseren (SO&P). Beide partners vormen een Opleidingsschool met als doel om:
a. onze toekomstige leerkrachten zo goed mogelijk op te leiden en te begeleiden, zodat zij na het afstuderen
een sterke basis hebben voor de beoefening van hun vak,
b. de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te verbeteren via het praktijkgericht onderzoek van de
studenten op de scholen.
Wij hebben in dit kader drie types scholen:
I.
werkplekopleidingsscholen: reguliere stagescholen zonder praktijkgericht onderzoek,
II.
opleidingsscholen: scholen waar het onderzoek onder aansturing van de WPO-student wordt uitgevoerd,
III.
academische opleidingsscholen: op deze scholen werkt de onderzoek coördinator samen met de studenten
aan onderwijsverbetering in een traject wat 3 jaar duurt.
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende dingen veranderd:
a. een nieuwe financieringssystematiek vanuit de overheid. De samenwerkingsverbanden ontvangen een vaste
voet van € 100.000,- en daarbij een bedrag van € 955,- per student. Voor mijnplein is het daarmee van
belang om aantrekkelijk te zijn voor studenten om zo de middelen te behouden voor de infrastructuur om
hen te begeleiden.
b. de samenwerkingsverbanden in de regio Zwolle zijn gezamenlijk een nieuwe overlegtafel gestart: het
Penvoerdersoverleg. Aan deze tafel worden de besluiten genomen die alle samenwerkingsverbanden
aangaan.
Het onderwerp Samen Opleiden & Professionaliseren is in het najaar samen met de projectleider en het college van
bestuur besproken in de directeurenraad. Daar is het besluit gevallen om een voorstel te ontwikkelen voor een
andere organisatie van SO&P bij mijnplein in 2021.
Door de projectleider SO&P is een apart jaarverslag opgesteld wat de inhoudelijke ontwikkelingen aangeeft. Indien
gewenst sturen wij u dit verslag toe. Het verslag is intern gedeeld met de verschillende geledingen.

2.3.4. Toekomstige ontwikkelingen
Op het gebied van personeel en professionalisering zal er op de volgende ontwikkelingen moeten worden
ingespeeld:
a. Intensivering van de samenwerking en kennisdeling tussen de scholen en medewerkers. Dit is tevens een
logisch gevolg van de Strategische Agenda.
b. De opzet van expertgroepen en kenniskringen voor onderzoek en kennisontwikkeling.
c. een andere organisatie van SO&P. Met name de kleine scholen kunnen steeds moeilijker de bestaande
structuur uitvoeren.
d. Voor nieuwe medewerkers een aantrekkelijke werkgever zijn, waar je je kunt ontwikkelen en je gesteund
wordt in persoonlijke professionele groei.
e. Gerichtere inzet van de professionaliseringsmiddelen door medewerkers onder andere door het persoonlijke
budget voor een duidelijk doel te sparen.
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2.3.5 Uitkeringen na ontslag en herbenoemingsverplichting
Het beleid van de Stichting is erop gericht om tijdelijke werkzaamheden vooral op te dragen aan medewerkers die al
bij mijnplein werkzaam zijn of die de stichting op de langere termijn graag aan zich wil binden. Er doen zich daardoor
jaarlijks slechts incidenteel situaties voor, waarin een ontslaguitkering wordt aangevraagd.
Schoolbesturen zijn conform de regelgeving in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) verplicht om
hun vacatures met voorrang aan te bieden aan (ex)werknemers, die zijn aangemerkt als eigen
wachtgelders. Eigen wachtgelders zijn (ex)werknemers, die vanuit de afloop van een dienstverband bij
de Stichting een ontslaguitkering ontvangen. De Stichting ontvangt van het Participatiefonds tweejaarlijks een lijst
met de eigen wachtgelders. Op dit moment heeft de Stichting geen eigen wachtgelders aan wie zij bij voorrang
vacatures moet aanbieden.

2.3.6 Aanpak werkdruk en prestatiebox
Elke school heeft conform de richtlijnen op schoolniveau de stappen gevolgd om tot de inzet van de middelen te
besluiten. Dat betekent o.a. dat de P-GMR met de besteding van de middelen moest instemmen. Op elke school is
dit gedaan.

Werkdrukmiddelen

2020

Baten 2020

878.469

Lasten Personeel
Lasten professionalisering
Lasten materieel
Overige

872.580
3.469
0
2420

Verantwoording Prestatiebox
In 2020 is € 733.000 ontvangen. De prestatiebox is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van
leraren en schoolleiders en cultuureducatie. Binnen het schoolbestuur worden de gelden prestatiebox ten behoeve
van onderwijs, scholing en ICT ingezet. Deze worden direct toegevoegd aan de baten van de scholen en via de
reguliere begroting ingezet.

2.3.7 Strategisch personeelsbeleid
De inzet van het personeel op de scholen, de inzet van medewerkers op het bestuurskantoor, EPOS en de inzet van
directieleden voor bovenschoolse taken heeft steeds als inzet om bij te dragen aan de realisatie van de doelen van
de stichting of de school.
In het schoolplan beschrijft de school welke doelen zij in de periode 2019-2023 willen behalen. Het schoolplan is een
uitwerking van de Strategische Agenda. Op stichtingsniveau overlegt het college van bestuur met de directeurenraad
en de GMR op basis van het bestuursformatieplan op welke wijze de personele middelen worden ingezet. Daarbij
wordt tevens vooruit gekeken over een periode van vier jaar.
Op schoolniveau doet de directeur dit met de MR op basis van de begroting en het formatieplan.
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In het najaar wordt de inzet van het personeel besproken in het begrotingsgesprek met het college van bestuur. In
het voorjaar wordt dit gesprek herhaald, nu met het oog op komende schooljaar. In de gesprekken komen de
gevolgen van leerlingendaling of -stijging, de mobiliteit van personeelsleden, vacatures e.d. aan de orde. De
directeur verantwoordt in de gesprekken de inzet van zijn medewerkers. Specifieke aandacht is er voor de inzet van
medewerkers op basis van specifieke financiële middelen zoals de zorgmiddelen, de middelen voor Samen Opleiden
& Professionaliseren en eventuele subsidies. Over deze middelen is veelal aparte verantwoording nodig.

2.3.8 Personele kengetallen
Kengetallen personeel mijnplein

2017
417
18,9
81,1
297
3726
10,9
73,8
15,3
60,3

Medewerkers gemiddeld
% man
% vrouw
FTE gemiddeld *
Leerlingenaantal
Managementpercentage
OP-percentage
OOP-percentage
Parttimer-percentage
Bron: ObM - Tobias
*dit betreft bruto fte (inclusief vervanging)

Leeftijdsopbouw personeel
Leeftijd
0-24 jaar
25 - 34 jaar
35 - 44 jaar
45 - 55 jaar
55 +

%
6,5
19,4
29,2
20,3
24,6

Gemiddelde leeftijd 1 oktober
2017
45,14
2018
44,66
2019
44,80
2020
44,35
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2018
425
18,2
81,8
305
3667
9,6
75,4
15
58,0

2019
432
17,5
82,5
313
3647
9,1
73,7
17,2
56,8

2020
426
17,7
82,3
308
3562
9,0
72,9
17,7
57,6
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2.4

Huisvesting & facilitaire zaken

2.4.1 Doelen en resultaten
Het Bestuur van mijnplein heeft zich in 2021 ten doel gesteld een achterstand in vastgoedbeheer goed te maken. In
2020 was het hiervoor nodig om de volgende punten op te pakken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opstellen en ten uitvoer brengen van meerjarenonderhoudsplan
Oplossing van de problemen op de St. Aloysius m.b.t. ernstige schimmelschade aan het gebouw
Input leveren voor de IHP’s van de Gemeente Raalte en Gemeente Dalfsen
Voortgang van het proces Scholen voor Morgen in Olst-Wijhe
Gesprek met de Gemeente Deventer over de realisatie van vervangende nieuwbouw in Lettele
Gesprekken met de Gemeente Raalte over de huisvesting in Raalte Noord

1. Opstellen meerjarenonderhoudsplan
Voor alle scholen en gebouwen van mijnplein is er ondertussen een meerjarenonderhoudsplan op
conditiescore-niveau. In 2020 was dit in eerste instantie nog wat algemener om de begroting 2021 in
meerjarig perspectief te kunnen vullen. In O-prognose worden de scholen op normscore geïnventariseerd en
bijgehouden. De adviseur huisvesting houdt hierbij de jaarlijkse projecten in afstemming met de directeur
van de school in de gaten en zorgt voor een planning van het meerjarenonderhoud.
2. Oplossing van de problemen op de St. Aloysius
In 2020 is er voor de St. Aloysius noodhuisvesting gerealiseerd op het eigen terrein nadat er geen voldoende
huisvesting meer was. 2020 heeft het proces van schimmelproblemen in dit oude gebouw voor zeer tijdsintensieve opdrachten gezorgd die hebben geleid tot de nood-units in samenwerking met de Gemeente OlstWijhe. De kosten van de units worden betaald door de Gemeente.
3. Input leveren voor de IHP’s van de Gemeente Raalte en Dalfsen
In beide gemeentes is het van belang dat er een goed Integraal huisvestingsplan Onderwijs komt. In de
Gemeente Raalte zijn de belangen voor mijnplein nog veel groter. Dit heeft te maken met de hoeveelheid
verouderde huisvesting van mijnplein. Stichting mijnplein kent met 21,1% gebouwen, gebouwd voor 1946 en
34,4% gebouwen gebouwd tussen 1946 en 1978 een zwaar bovengemiddeld verouderd gebouwbestand ten
opzichte van de landelijke en zelfs Overijsselse benchmark. Dit heeft grote onderwijskundige en financiële
gevolgen. Zo zien we dat een gemiddeld gebouw uit de eerste bouwperiode gemakkelijk dubbel zoveel
energiekosten heeft als dat we in de vergoeding vanuit het Rijk ontvangen. Vergelijkbare effecten zien we bij
de onderhoudslasten. De kosten om de gebouwen op de gewenste normscore 3 te krijgen en te houden,
overstijgen de vergoedingen en dat de genoemde gebouwen niet aan enige Frisse scholen norm voldoen zal
evident zijn.
In het proces van het IHP en daarbuiten hebben wij steeds het volgende mantra gehanteerd: mijnplein wil
zich committeren aan de politieke ambities van de Gemeente Raalte waarin in elke kern een school blijft,
mits:
Er een gebouw is dat we uit onze MI kunnen bekostigen.
Er genoeg leerlingen zijn om die scholen (gebouwen) te vullen.
We een goede onderwijskwaliteit kunnen garanderen.
Hierbij hebben we ook aangegeven dat we bereid zijn om het gesprek te voeren over meer impopulaire
maatregelen als fuseren van onrendabele scholen, sluiting, verplaatsing etc. Daarnaast hebben we ook altijd
aangegeven dat we van beide kanten in willen steken op een objectieve, transparante werkwijze en een
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integraal Huisvestingsplan Onderwijs incl. VO, waarbij de kapitaallasten (of boekwaardes) van beide sectoren
transparant zijn. Ook hebben wij vroegtijdig aangedrongen om met rust en tijd over de financiën te kunnen
praten
4. Voortgang van het proces Scholen voor Morgen in Olst-Wijhe
In Olst-Wijhe zijn we met het beschikbaar stellen van het krediet voor de school in Olst in een nieuwe fase
gekomen. De projectstructuur is veranderd en de beoogd directeuren werken nu niet meer het ‘kwartier’
maar aan de realisatie van de onderwijskundige visie en hun bijdrage aan een PVE om te komen tot
nieuwbouw. In 2020 is het proces van locatiekeuze in Olst gestart.
5. Gesprek met de Gemeente Deventer over de realisatie van vervangende nieuwbouw in Lettele.
In februari 2020 is bij de gemeente Deventer vervangende nieuwbouw voor de Sancta Maria aangevraagd en
in februari 2021 is daarop een bevestigend antwoord gekomen. We zullen aldaar aansluiten bij het traject
van de dorpsvisie Lettele om de locatie van de school te bepalen.
6. Gesprekken met de Gemeente Raalte over de huisvesting in Raalte-Noord.
Met de Gemeente Raalte en De Mare zijn afspraken gemaakt over Raalte-Noord. In de kern is afgesproken
dat de groei van het aantal leerlingen in Raalte-Noord in hoofdzaak op de Linderte zal plaatsvinden. Hiervoor
is een proces voor semi-permanente uitbreiding opgestart. Voor de Vogelaar en de Rietkraag betekent het
dat de Vogelaar gebruik zal moeten maken van een tweetal lokalen en een aantal ruimtes in de Rietkraag.
Hiervoor zijn een aantal lichte verbouwingen gerealiseerd in een rond de zomervakantie ( op rekening van
de Gemeente Raalte).
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2.4.2 Toekomstige ontwikkelingen
De toekomstige ontwikkelingen voor mijnplein op het gebied van facilitair en huisvesting zijn ingrijpend. Waar het
gaat om het faciliteren van het onderwijskundig proces komt steeds meer het gesprek op gang om een aantal zaken
in collectief te organiseren in plaats van per school. Dit wordt ook meegenomen in het samenwerkingsproject met
de Mare.
Daarnaast vraagt de herinvestering van facilitaire zaken aandacht. ICT neemt een steeds grotere rol in het onderwijs
en de kosten lopen elk jaar op. Alternatieve wijzen van organisatie en inkoop worden onderzocht.
Daarnaast zal qua huisvesting de komende 10 jaar een grote opdracht voor ons liggen waarbij een groot aantal van
de scholen op de nominatie zal staan voor (ver)nieuwbouw,
1. Olst Wijhe
De bouw van 2 kindcentra
2. Deventer
De bouw van de Sancta Maria
3. Raalte
1x uitbreiding semi permanent
2x nieuwbouw
2x vernieuwbouw
1x alternatieve locatie

2.4.3 Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
Mijnplein is in haar primaire proces gefocust op de kinderen van Salland. Het kan dan ook niet anders dan dat er qua
facilitair en huisvestingsvraagstukken eenzelfde focus op hun toekomst is.
Belangrijke uitgangspunten zijn voor mijnplein:




Het werken met TECO (Total Economical Cost of Ownership).
Het gaat ons niet alleen meer om de standaard TCO maar ook om het kijken naar de ecologische impact
van onze werkwijze, onze inkoop en processen.
MVO, mijnplein werkt al “in ons hoofd” vanuit de basisprincipes van maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Dit beleid zal in 2021 vorm krijgen maar is in onze inkoopvoorwaarden en werkwijze al te
vinden. Naast duurzaamheid zijn voor ons de regionale betrokkenheid, het partnerschap in Salland en op
een verantwoorde wijze met mensen en middelen om te gaan van belang.

2.5 Financieel beleid
2020 is een belangrijk jaar geweest voor de financiële kant van onze bedrijfsvoering. Na een uitgebreide verkenning
is een notitie opgesteld “Bedrijfsvoering 2020”, waarin de feitelijke positie van mijnplein transparant neer is gezet
met een eerste blik vanuit het bestuur hoe de bedrijfsvoering aan te pakken.
Deze notitie en de werkwijze is uitgebreid met de verschillende gremia besproken.
Eerste belangrijke uitkomst is dat vanaf de begroting 2021 wordt gewerkt met een nieuw allocatiemodel waarin alle
baten en lasten op de scholen komen en blijven. De collectieve ambitie, te verrichten taken en risico’s worden via
een risico-nivelleringsbijdrage aan Algemeen afgedragen en waar nodig weer teruggebracht naar de scholen.
Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de transparantie moet leiden tot een 1:1 herleiding van de middelen die
per leerling binnenkomen en welke kosten zorgen voor uitgaven op Algemeen. De directeuren zullen in de
begrotingsbehandelingen een belangrijke rol krijgen in de bespreking van de algemene middelen.
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Het allocatiemodel is in korte tijd opgezet (mei – september 2020) en zal de komende jaren worden verfijnd. De
eerste effecten waren een duidelijk forsere afdracht naar centraal voor de scholen van mijnplein. Deze afdracht is
noodzakelijk voor het collectieve risico en is op verzoek door het bestuur op de verschillende mr-en toegelicht.
Daarnaast is ook de eerste stap naar de fusie van de scholen in Olst en Wijhe genomen. In overleg met de
directeuren is er naast het werken met de verschillende begrotingen in het systeem gekozen voor één begroting per
te vormen instelling. Dit maakt de werkwijze voor de directeuren overzichtelijker en zal ook de mr-en meer inzicht
geven.
Ook de werkwijze van P&C heeft aandacht gekregen in 2020. Andere Maraps, een andere indeling in cyclus en
besprekingen met de verschillende gremia moeten leiden tot een grotere transparantie. Vanaf 2021 zal dit moeten
leiden tot een aanpassing van de complete P&C cyclus waarbij alle vergaderingen van RvT, GMR en DR worden
afgestemd op deze cyclus.

2.5.1 Doelen en resultaten
In 2020 was de doelstelling om als eerste op de scholen in-control te komen op de formatieve inzet die mee moet
bewegen met de leerlingen aantallen. Dit is gelukt. Daarnaast is op de achtergrond werk gemaakt van de aansluiting
van verschillende systemen en zicht krijgen op de verschillende domeinen. Hierbij is de afrekening van de
nieuwbouw van de Korenbloem een bijzonder punt van aandacht geweest. In 2021 zal de focus liggen om op de
Bovenschoolse kosten in-control te komen, waarna 2022 de voorbereiding is om per 1.1.2023 klaar te zijn voor de
vereenvoudigde bekostiging.

2.5.2 Opstellen begroting
De begroting van 2021 in meerjarig perspectief heeft vooral een financieel karakter. In control komen op de
verschillende domeinen en meebewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen terwijl we de kosten voor corona
proberen te beperken. Al met al forse uitdagingen.
Voor 2021 streven we ernaar om het in control komen op bovenschoolse lasten te laten volgen door een lagere
afdracht van de scholen voor risico’s.

2.5.3 Treasury
Mijnplein heeft een treasurystatuut en in 2020 is er conform dit beleid gewerkt zonder afwijkingen.
Daarnaast is het belangrijk dat we blijven werken aan de herstel van de liquiditeiten. In 2020 is dat enigszins gelukt
maar herinvesteringsvraagstukken maken dat ook van belang.
Ook van belang zal de vraag zijn van negatieve rente. Het bestuur verkent de mogelijkheden van schatkistbankieren
om te voorkomen dat middelen voor het onderwijs weglekken naar de banken.
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2.5.4 Coronacrisis
De coronapandemie raakte ons allemaal en ging dus ook niet aan de poort van het onderwijs voorbij. We zijn
geconfronteerd met een gezondheidscrisis van ongekende omvang, die doordringt tot in de haarvaten van de
samenleving.
Op 16 maart sloten de scholen in ons land de deuren en
gingen we over op onderwijs-op-afstand, kwam er noodopvang,
hadden we te maken met ‘cruciale beroepen’ en hielden onze
medewerkers zo goed mogelijk contact met alle leerlingen.
Omdat niemand een vergelijkbare situatie kende moest er ook
veel worden ‘uitgevonden’. Kennis ontbrak, regels niet altijd
duidelijk, protocollen leidend en thuiswerken werd de norm.
Binnen mijnplein hebben onze medewerkers het onlineonderwijs
in hoog tempo opgestart en alle leerlingen ontvingen het onderwijs op afstand. Ging alles meteen goed? Nee, dat
kon ook niet, maar waar er problemen waren werden die vlot en goed opgelost. De reacties van ouders waren
positief over de wijze waarop de scholen deze nieuwe situatie aanpakten.
Via een, in het begin dagelijkse, interne coronabeleidsbrief werden de directeuren van de laatste informatie voorzien
en periodiek ontvingen ouders informatie over wat hen te wachten stond. Veelal gebeurde dit in samenwerking met
onze partnerorganisaties in Salland.
Gedurende de lockdown in maart en april gaven de scholen dagelijks de volgende cijfers door:





aanwezige leerlingen,
afwezige medewerkers ziek,
preventief afwezige medewerkers,
afwezige leerlingen door corona.

Zo was er op stichtingsniveau een goed beeld over de ontwikkelingen. Van noodopvang werd in de eerste lockdown
beperkt gebruik gemaakt. Bij de start van de 2e sluiting in december lag dit percentage vanaf het begin veel hoger.
Gedurende de sluiting kregen de scholen de opdracht om ook te werken aan een programma voor de herstart in het
schoolgebouw om de leerlingen en medewerkers voor te bereiden op de coronamaatregelen die na de heropening
golden. Het algemene beeld is dat dit goed is verlopen op de scholen ook dankzij de medewerking van ouders, die
zich altijd coöperatief opstelden. Sowieso mag er op deze plek een pluim
worden uitgereikt aan onze ouders: het verzorgen van het onderwijs
thuis, vaak aan meerdere kinderen, meewerken aan alle maatregelen
naast het eigen werk heeft veel van ouders gevraagd.
Ouders hebben dat uitstekend opgevangen, grote klasse.

Corona stelde ons ook voor hogere kosten. Alle corona-gerelateerde kosten zijn op een aparte grootboekrekening
geboekt zodat er inzicht ontstond om hoeveel en welke kosten het zou gaan.
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Kostenoverzicht corona:

Kosten Corona
Personeelslasten
Schoonmaakkosten
Diversen

2020
36.855
39.090
1.306
77.251

Dertien scholen hebben een aanvraag ingediend voor de Subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s als
gevolg van COVID-19. Elke aanvraag is gehonoreerd. In totaal gaat het om een bedrag van iets meer dan € 275.000,Op basis van het ingediende plan moet de school de middelen inzetten om de achterstand bij een deel van de
leerlingen in te lopen.
Bij het opstellen van het bestuursverslag in februari 2021 is net de 2e schoolsluiting achter de rug. Bij de afronding
zitten we middenin de opstart van het NPO. Voorlopig zullen de effecten meerdere jaren merkbaar blijven in de
scholen en blijven de ontwikkelingen een risico voor de voortgang van het onderwijs. Voor de financiën proberen we
de effecten zo transparant mogelijk weer te geven waarbij de verschillende vormen van verantwoording en
regelingen dit de komende 2 jaar een grote opgave zullen laten worden.

2.5.5 Allocatie van middelen
Mijnplein werkt met een allocatiemodel waarin alle baten en lasten op de scholen te vinden zijn, maar waarbij ook
wordt gewerkt met de vorming van een bovenschoolse risico-nivellering van personele kosten en bovenschoolse
activiteiten. Deze staan in de jaarrekening gespecificeerd
De bovenschoolse kosten zijn op te splitsen in een tweetal grote domeinen
1. Een risicopost voor personele kosten van de stichtingsbrede arbeidsovereenkomsten
2. de kosten van de bovenschoolse organisatie (staf en bestuur)
De eerste post is qua omvang de grootste (begroting 2020 ongeveer 3 miljoen) De lasten van deze post liggen op de
scholen. Daar werken de mensen die ziek worden, zijn zwangere collega’s te vervangen, moet scholing worden
ingezet etc. etc. De sturing op deze middelen vindt ook op de scholen plaats en dit is niet naar een bovenschoolse
organisatie te brengen (in ieder geval niet met de sturingsfilosofie en uitwerking) van mijnplein. De gevolgen van
deze sturing moeten dan ook op z’n minst zichtbaar zijn op de scholen, zonder dat het systeem van gezamenlijke
risicodeling ter discussie komt te staan.
Er is dan ook gekozen voor het inrichten van een nivelleringspost. De hoogte is vooralsnog vastgesteld o.b.v.
gegevens van de exploitatie t/m juli 2020 en zijn 18% van de RV Personeel.
Nivelleringspost:
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Vervangingen ; bij school boeken met intern budget; risicio bovenschools
Pool
Vervanging (PON)
Ouderschapsverlof
Zwangerschapsverlof
Geboorteverlof voor partners
Bapo/seniorenverlof





Scholingskosten (3 jaar spaarrecht obv 170.000; voorziening voor maken)
Groot onderhoud gebouwen
Groeibekostiging

Naast de gedeelde risico’s hebben we ook een bovenschoolse organisatie. De kosten hiervan moeten ook vanuit de
rijksvergoeding van de scholen worden bekostigd. De hoogte is vooralsnog vastgesteld o.b.v. gegevens van de
exploitatie t/m juli 2020 en zijn 4% van de RV.
Lasten van de bovenschoolse organisatie
 Bestuur
 Stafbureau
 Bovenschoolse taken directeuren (0,1 fte per directeur)
 Inhuur
 Projecten
 Inkoop en aanbestedingen
 Facilitair, huisvesting, groot onderhoud
 Juridische ondersteuning
 GMR
 Raad van Toezicht
 Communicatie en PR
 ICT
 Risicomanagement
 Kwaliteitszorg
 Verzekeringen
 Arbo en veiligheid
 Lief en leed/ jubilea
 Werkkostenregeling
 Administratie (Onderwijsbureau Meppel)
In de toekomst zou het college van bestuur graag gaan werken met een innovatiefonds stichting-breed. Hieruit
kunnen (vergelijkbaar met het LOF) activiteiten worden ontplooid die zorgen voor de realisatie van de Strategische
Agenda. Of en hoe snel deze ingesteld kan worden moet zichtbaar worden in de begroting 2021.
-

innovatiefonds
Verbetering
Vernieuwing
Innovatiefonds

Begroting en exploitatie van centrale posten
Het allocatiemodel wordt vereenvoudigd en meer transparant gemaakt, zodat iedereen kan zien welk geld
bovenschools wordt besteed en welke budgetten op schoolniveau liggen. Het cvb legt periodiek verantwoording af
aan de directeurenraad, de GMR en de rvt over de besteding van de bovenschoolse middelen. Er wordt voor
bovenschools gestreefd naar een evenwichtige begroting die sluit op een exploitatieresultaat van € 0,-.
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2.5.6 Onderwijsachterstandenmiddelen

Onderwijsachterstanden (PO)
Verantwoording inzet onderwijsachterstandsmiddelen Primair Onderwijs
Zijn onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen
Hoe zijn de onderwijsachterstandsmiddelen verdeeld over de scholen
Heeft de inzet van de onderwijsmiddelen ter bestrijding van onderwijsachterstanden binnen het schoolbestuur op een onderbouwde
wijze ('evidence informed') plaatsgevonden
Wat zijn de belangrijkste maatregelen die worden gefinancierd in het kader van het bestrijden van onderwijsachterstanden
1e maatregel
2e maatregel
3e maatregel
Hoe is de keuze voor deze maatregelen tot stand gekomen
Is de inzet van onderwijsmiddelen ter bestrijding van onderwijsachterstanden van vorige jaren binnen het schoolbestuur geëvalueerd
Toelichting inzet onderwijsachterstandsmiddelen
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ja
Volgens de verdeling vanuit de Rijksoverheid
Nee

Inzet van extra personeel
Aanschaf van materialen
Verkleining van klassen
De scholen beslissen zelf
Ja, bij alle scholen
Deze middelen worden toegevoegd aan de
lumpsum van de scholen en conform figerend
beleid gemonitord. Niet als extra maar als
verhoogde standaard middelen.

2.6
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Risico’s en risicobeheersing

Het bovenstaande risico-model gaat uit van de kans*impact van de beschreven risico’s. dit model wordt aan het
begin van de begroting bijgesteld in samenwerking met de financiële commissie van de Directeurenraad. Streven is
om in het jaar 2022 hier ook een bedrag voor het totaal benodigde weerstandsvermogen te koppelen. Vanaf een
risico-score van 9 (rood) dient de het CvB in de werkagenda te sturen op oplossingen voor het risico.
Risico-liquiditeit: Nu nog sturen we vooral op het risico-vermogen in de liquiditeit, waarbij de middelen aanwezig
moeten zijn om 1 maand gemiddelde verplichtingen plus de geplande MJOP verplichtingen

2.6.1 AVG
Belangrijke basisdocumenten op het gebied van gegevensbescherming zijn te raadplegen in de Hoe & Wat in de
SharePoint-omgeving van mijnplein onder hoofdstuk 7.
Als aanvulling zijn nieuwe documenten in het afgelopen jaar hieraan toegevoegd, te weten:
 een register “Datalekken”,
 een register “Verzoeken van betrokkenen”,
 een instructiedocument “Informatiebeveiliging en privacy - to-do’s”,
 een instructiedocument “Tips om veiliger online te werken”,
 een modeldocument “Toestemming gebruik foto’s, video’s en adresgegevens – versie 2020”,
 een beleidsdocument “Bewaartermijnen documenten”,
 een protocol “Sociale media personeel”.
In de praktijk blijkt het via Verus verkregen standaardformulier, waarin ouders om toestemming gevraagd wordt
voor het gebruik van foto’s etc., niet voor iedereen in begrijpelijke taal is opgesteld. Collega’s die betrokken zijn bij
het project “Taal werkt” wezen daarop en samen met hen heeft het bestaande formulier een begrijpelijker update
gekregen naar een versie 2020.
Het is goed om te ervaren dat men bij lastige AVG-vraagstukken de weg naar de functionaris gegevensbescherming
weet te vinden. Zo moesten, als voorbeeld, scholen vanwege de corona-uitbraak invulling zien te geven aan
afstandsonderwijs. In dat kader werd de FG veelvuldig geraadpleegd betreffende een AVG-veilige invulling met hulp
van te gebruiken applicaties.
De Ouderverenigingen van alle scholen werden rechtstreeks benaderd om hen op de hoogte te brengen van de
uitvoering van de privacyregels bij de verstrekking van persoonsgegevens.
Het register van verwerkersovereenkomsten is bijgewerkt en telt 82 daarin opgenomen applicaties. Naast dit
uitgewerkte register bestaat er in dezelfde SharePoint-omgeving een samenvatting, waarmee snel overzicht
verkregen kan worden van afgesloten overeenkomsten.
De Privacyverklaring van mijnplein is op alle websites van de verschillende scholen en de stichting te raadplegen.
Vanwege de corona-dreiging werd de geplande scholing in het voorjaar definitief afgeblazen. Op 20 oktober kregen
nieuwe coaches gegevensbescherming een eerste scholing. Daarbij werden tevens de collega’s van De Mare
betrokken. Op 17 november werd er voor alle coaches van mijnplein een reguliere bijscholing georganiseerd. De
beide scholingsmomenten vonden digitaal plaats en werden ondersteund vanuit PrivacyCampus.
Eigen scholing vond plaats door het volgen van de door Edutrainers en MijnOnderwijsportaal georganiseerde
webinar “Regie op veilig en vooruitstrevend onderwijs nu en na de coronacrisis” op 24 november.
In 2020 is er één melding van een datalek ontvangen en doorgestuurd naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Het
betrof hier een aan ouders verzonden bestand, waarin ongewild NAW-gegevens te vinden waren. Vanuit de school
werden, direct na ontdekking, vervolgstappen genomen om de schade te beperken. De melding bij de AP had verder
geen consequenties.
Er werden bij de FG geen verzoeken gemeld van betrokkenen. Het gaat daarbij om verzoeken om inzage, rectificatie,
gegevenswissing, etc. zoals beschreven in het document “7.06 Procedure Verzoek Rechten van Betrokkene
mijnplein”.
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2.6.2 Intern risicobeheersingssysteem
Op pagina staat een risicomanagementmodel op de basis van kans x impact. De in het model aangegeven risico’s
worden jaarlijks geëvalueerd op het niveau van directie en bestuur. In de komende jaren willen we de risico’s ook
kwantificeren.
De keuze om de financiële administratie niet zelf uit te voeren maar uit te besteden aan een professionele externe
partij is een eerste stap; zo worden externe deskundigheid en een kritische partner aan de bedrijfsvoering
toegevoegd. Interne risicobeheersing- en controlesystemen zijn erop gericht te waarborgen dat de belangrijkste
risico’s worden geïdentificeerd en dat passende beheersmaatregelen worden getroffen. Binnen de stichting wordt
gebruik gemaakt van een plan-do-check-act-cyclus (PDCA cyclus). Deze cyclus wordt ondersteund door
managementrapportages met daarin uitputtingsgegevens en een doorblik naar de eindejaar verwachting. Deze
wordt besproken door de controller met het college van bestuur, de financiële beleidswerkgroep van de
directeurenraad en de raad van toezicht.
De controller volgt de financiële administratie kritisch en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. Eind 2011 is
ook een uitvoerige gekwantificeerde risicoanalyse op personele verplichtingen uitgevoerd, dit vanwege
onduidelijkheden in de informatievoorziening en mede op advies van KPC en bureau Infinite, die eerder een
organisatiescan hebben gepresenteerd.
Met de huidige werkwijze hebben we de grootste risico’s beheerst in 2020 op de scholen en zijn we aan de slag
gegaan met de bovenschoolse lasten. Het aantrekken van nieuw personeel in de huidige krappe arbeidsmarkt is tot
nu goed verlopen voor mijnplein. Ook de regionale samenwerking met PON heeft ervoor gezorgd dat in het grootste
deel van het ziekteverzuim opgevangen is met vervangers. Hierdoor is de basis van goed onderwijs gewaarborgd.
Ook is duidelijk geworden dat mijnplein niet volledig “In Control” is. In 2019 én 2020 worden de financiële
resultaten versluierd door de éénmalige baten van de overheid, die in 2019 betaald werden en in 2020 tot extra
lasten leidden. In de komende jaren zullen de lasten van personeel en verzuim beter in de hand gehouden moeten
worden om een meerjarig evenwicht in de begroting te krijgen. Tevens zullen de uitgaven voor groot onderhoud en
nieuwbouw toenemen in de komende jaren. Gezien de huidige liquiditeitspositie van mijnplein, vraagt dit in de
komende jaren om een strakker financieel management.
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3

Verantwoording van de financiën

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
3.1.1 Leerlingen

Aantal leerlingen

Vorig jaar
Verslagjaar
(T-1)
(T)
3562
3530 *

T+1

T+2
3513

T+3
3484

3444

* bij het opstellen van begroting 2021 is uitgegaan van 3530 leerlingen, de voorlopige
opgave van DUO is op bij het opstellen van het bestuursverslag : 3555 leerlingen.
Opnieuw is het leerlingenaantal van onze scholen licht gedaald. De daling van het aantal geboorten in Salland lijkt in
2017 tot stilstand te zijn gekomen maar dat effect zal bij onze scholen pas over enkele jaren merkbaar zijn. Dit leidt
tot een geleidelijke terugloop van het aantal leerlingen in Salland en daar heeft ook onze stichting de komende jaren
mee te maken (zie onderstaand overzicht). Wij anticiperen hier onder meer op door beperkt nieuw personeel aan te
nemen en beleid te ontwikkelen over ander gebruik van mogelijke leegstand in de verdere toekomst.
Tevens zullen er scholen samengevoegd worden in de toekomst zoals in de gemeente Olst-Wijhe waar het aantal
scholen van 6 naar 2 zal verminderen.
Het deelnamepercentage bij onze scholen is constant te noemen. De verwachting is dat het leerlingenaantal van
mijnplein op middellange termijn (10 -15 jaar) zal stabiliseren rond de 3400 a 3500.
Onderstaande tabel is opgesteld ahv begroting 2021:
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3.1.2 FTE meerjarig

Het aantal leerlingen van mijnplein zal in de komende jaren dalen van 3562 in 2019 naar 3444 in 2023.
De personele ontwikkeling is in het licht van de daling van het aantal leerlingen een punt van aandacht. In 2019 is
gestart met een traject dat heeft geleid tot een strategische personeelsplanning. Dit is geen beleid op zich, maar zal
als onderligger voor breder personeelsbeleid gaan dienen.
Het niet behalen van de personele taakstellingen op een aantal van de scholen heeft ertoe geleid dat in 2019 is
besloten de sturing op de bedrijfsvoering strakker ter hand te gaan nemen. Het nieuwe lid van het college van
bestuur heeft hiertoe een expliciete opdracht gekregen van de raad van toezicht. Met de begroting 2021 is deze
daling gerealiseerd

3.1.3 Marktaandeel in Salland
Salland kent vier organisaties voor primair onderwijs. De marktaandelen zijn in de afgelopen jaren, ondanks de
krimp, onderling altijd stabiel gebleven. In deze grafiek worden de verhoudingen in percentages weergegeven.

Marktaandeel in Salland
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De Mare

Catent

Chr. BS. LZ

3.2

Geconsolideerde Staat van baten en lasten en balans

3.2.1 Staat van baten en lasten geconsolideerd
Vorig jaar

Begroting

Realisatie
verslagjaar

(T-1)

verslagjaar

(T)

T+1

T+2

T+3

Verschil

Verschil
verslag-jaar

Verslag-jaar
t.o.v.
begroting

t.o.v. vorig
jaar

(T)
BATEN
Rijksbijdragen

25.256.310

24.364.378

25.434.899

25.236.878

24.672.533

24.605.904

1.070.521

178.589

Overige overheidsbijdragen
en subsidies

312.438

329.211

223.547

196.001

182.700

182.700

-105.664

-88.891

Overige baten

645.363

488.446

814.830

669.440

679.355

647.824

326.384

169.467

TOTAAL BATEN

26.214.111

25.182.035

26.473.276

26.102.319

25.534.588

25.436.428

1.291.241

259.165

21.815.404

20.726.397

22.923.474

21.677.979

21.087.524

21.063.439

2.197.077

1.108.070

963.085

1.065.125

1.134.787

1.035.126

992.945

948.799

69.662

171.702

Huisvestingslasten

1.130.062

1.084.775

1.121.742

1.107.825

1.103.625

1.096.025

36.967

-8.320

Overige lasten

2.278.172

2.373.281

2.206.621

2.127.564

2.147.164

2.096.314

-166.660

-71.551

TOTAAL LASTEN

26.186.723

25.249.578

27.386.624

25.948.494

25.331.258

25.204.577

2.137.046

1.199.901

Saldo baten en lasten

27.388

-67.543

-913.348

153.825

203.330

231.851

-845.805

-940.736

Saldo financiële baten en
lasten

-25.915

-23.700

-36.229

-45.100

-43.500

-41.900

-12.529

-10.314

1.473

-91.243

-949.577

108.725

159.830

189.951

-858.334

-951.050

LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen

SALDO

TOTAAL RESULTAAT

Resultaat
Het negatieve resultaat van € 949.577 betreft een positief resultaat van Stichting Hoogerheyne ad € 24.885 en een
negatief resultaat van mijnplein voor € 974.464.
Het negatieve resultaat van mijnplein wordt grotendeels veroorzaakt door de gevolgen van de nieuwe cao die bij het
opstellen van begroting 2020 nog niet bekend waren. Hierdoor zijn de salariskosten hoger dan begroot en ook
rijksbijdragen zijn hoger door normaanpassing ter dekking van de nieuw afgesloten CAO eind 2019. In de CAO is een
salarisverhoging van 4,5% opgenomen en tevens een eenmalige uitkering
overeengekomen van € 875 bruto (naar rato van de werktijdfactor) en een eenmalige uitkering van 33% van het
brutosalaris van januari 2020, in totaal € 734.000. De bekostiging voor de eenmalige uitkeringen is in de jaarrekening
2019 verwerkt (conform regelgeving), waardoor de uitkering een negatief effect heeft op het resultaat van
jaarrekening 2020. De jaarrekeningen van 2019 en 2020 zijn opgesteld in overeenstemming met de
verslaggevingsregels en de richtlijnen jaarverslaggeving onderwijs. De jaarrekeningen zijn hierdoor formeel correct.
In de dagelijkse praktijk echter geven beide jaarrekeningen een vertekend beeld, wat geen recht doet aan de
inspanningen binnen de stichting om binnen ‘s Rijks middelen rond te komen. Ook wijzen we erop dat de beide jaren
in de vergelijkingen, benchmarken ed. altijd aangepast weergegeven dienen te worden. Om dit te kunnen doen is in
hieronder een zogenaamd genormaliseerd resultaat over 2019 en 2020 opgenomen.

44

Realisatie

Begroting

Realisatie

Begroting

2020

2020

2019

2019

Baten
Rijksbijdrage OC W

25.434.899

24.364.378

25.256.310

24.034.971

Overige overheidsbijdragen

223.547

329.211

312.438

113.881

Overige baten

814.830

488.446

645.363

388.352

Totaal baten

26.473.276

25.182.035

26.214.111

24.537.204

Lasten
Personeelslasten

22.923.474

20.726.397

21.815.404

20.880.284

Afschrijvingen

1.134.788

1.065.125

963.085

937.443

Huisvestingslasten

1.121.742

1.084.775

1.130.062

1.064.215

Overige lasten

2.206.621

2.373.281

2.278.172

1.861.991

Totaal lasten

27.386.625

25.249.578

26.186.723

24.743.933

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Netto resultaat

913.349-

67.543-

27.388

36.229-

23.700-

25.915-

949.578-

91.243-

Aanpassing ivm in 2019 ontvangen en geboekte baten OCW mbt nieuwe cao
ter dekking van eenmalige uitkeringen betaald en geboekt in 2020.
Dit conform richtlijn OCW.

734.000

Genormaliseerd netto resultaat

215.578-

1.473

206.729-

16.500-

223.229-

-734.000
91.243-

732.527-

232.570-

Hierbij dient te worden opgemerkt dat:
- In het resultaat van 2020 een “onterecht” opgenomen vordering (van 2019) in één keer moest worden
afgeboekt. Dit betrof voorbereidingskosten met betrekking tot het project Scholen voor Morgen
waarvan in 2020 is gebleken dat deze niet worden vergoed. De vordering op de gemeente van € 95.000
is komen te vervallen, een deel van de kosten wordt nu gedragen door de andere projectpartner de
Mare voor € 32.000.
- 2020 € 77.000 extra kosten door Corona opleverde.
- Zonder deze beide tegenvallers de begroting zou zijn gehaald. Hiermee is een forse stap gemaakt in de
lasten van mijnplein, in één jaar. Hiervoor een compliment aan alle collega’s en directeuren.

Baten
Uit onderstaande grafiek blijkt dat de mijnplein in belangrijke mate afhankelijk is van de overheid (ministerie en
gemeente), te weten 97% en in mindere mate van de andere inkomsten Dit is als RWT niet vreemd natuurlijk. Deze
opbrengsten bestaan grotendeels uit de rijksbijdragen van het OCW (96%). Bij de inkomsten van de overheid speelt
het aantal leerlingen een belangrijke rol. De prognose is dat het aantal leerlingen verder zal dalen; hiermee is in de
meerjarenplanning rekening gehouden.
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De rijksbijdragen OCW 2020 zijn € 1.071.000 hoger dan begroot. Dit betreft vooral de reguliere personele
bekostiging voor € 1.067.000 in verband met de nieuwe cao.
De overige stijgingen in bekostiging zijn:
- werkdrukmiddelen ad € 83.000;
- aanvullende eenmalige bekostiging sbo/so: € 36.000;
Daarnaast is de bekostiging lager dan begroot voor:
- ontvangen groeibekostiging € 52.000 (begroot € 100.000);
- lagere baten van de samenwerkingsverbanden ad € 114.000; in de begroting 2020 was ook de begroting
van deelverband Salland/EPOS opgenomen, de administratieve verwerking hiervan heeft in 2020 nog niet
plaatsgevonden bij mijnplein. Dit is een jaar uitgesteld. Hierdoor zouden de baten van de
samenwerkingsverbanden € 384.000 lager uitkomen dan begroot. Door met name resultaatuitkeringen van
de samenwerkingsverbanden (€ 225.000) en hogere bekostiging groei sbo (€ 75.000) zijn de baten hoger.
De overige overheidsbijdragen zijn vooral lager dan omdat er in de begroting vanuit is gegaan dat een deel van de
kosten van het project Scholen van Morgen zou kunnen worden gedekt uit te ontvangen subsidie van de gemeente.
Dit is niet het geval.
De hogere overige baten van € 326.000 betreffen met name hogere overige baten personeel inzake detacheringen (€
99.000), te ontvangen vergoeding UWV inzake transitievergoedingen 2020 (€ 38.000; niet begroot) en inzet
personeel via PON (Personeelsnetwerk Oost Nederland) buiten de eigen stichting (€ 208.000, terwijl er voor €
100.000 was begroot). Van het participatiefonds is eenmalig € 47.900 ontvangen (niet begroot) in verband met
herwaardering OOP functies in het sbo en vo/vso. Aangezien er incidentele baten zijn ontvangen in 2020 is meerjarig
rekening gehouden met wat lagere baten. Er wordt rekening gehouden met 15% inzet van personeel via PON bij
derden.
We maken ons zogen over de incidentele baten die het primair onderwijs telkens toekomen. Natuurlijk is het fijn en
goed voor ons werk, maar doordat ze geen structureel karakter hebben kunnen we er niet bouwen en geen lange
termijn verplichtingen (lees bv Arbeidsovereenkomsten) op aangaan. Dit is een zorg.
Lasten
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, bestaan de kosten in belangrijke mate uit personele lasten (84%). Andere
belangrijke kosten zijn de afschrijvingen met een aandeel van 4%, de huisvestingslasten met een aandeel van 4% en
de overige lasten (8%).
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Personeelslasten
De personeelslasten zijn hoger dan begroot (10,6%).
Dit betreft 4,5% loonstijging nieuwe cao die bij het opstellen van de begroting niet bekend was. Hier staat dekking
vanuit rijksbijdragen OCW tegenover. Daarnaast is er voor € 734.000 (3,5%) aan eenmalige uitkeringen uitbetaald
(zie ook toelichting bij Rijksbijdragen OCW, blz. 34).
Hier staat verder deels dekking tegenover vanuit de baten zoals baten detacheringen, externe inzet poolers
mijnplein via PON, en te ontvangen baten UWV inzake transitievergoeding en ontvangst Participatiefonds inzake
herwaardering functies OOP in het sbo en (v)so, totaal € 393.000. (zie ook toelichting Overige Baten).
In begroting 2020 is ook rekening gehouden met € 170.000 inhuur personeel door deelverband Salland/EPOS. Deze
kosten zitten niet in de realisatie aangezien de administratie in 2020 niet door mijnplein is uitgevoerd.
Er is meer personeel ingehuurd ten opzichte van de begroting. Deels is deze overschrijding toe te schrijven aan
vervanging voor (hoger) ziekteverzuim en hogere kosten werknemersregelingen. Het ziekteverzuim is begroot op
4,9%, maar is uitgekomen op 5,3%. Mijnplein is eigen risicodrager voor ziektevervanging. Verder zijn de kosten voor
de werknemersregelingen als ouderschapsverlof en duurzame inzetbaarheid (bapo) hoger dan begroot: € 131.000.
Ook is er € 60.000 meer uitgegeven dan begroot voor de inhuur interim-controller en medewerker huisvesting. In
2020 is € 113.000 uitbetaald aan transitievergoedingen, hiervan is € 38.000 terug te vorderen van het UWV.
De netto inzet formatie op directie, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel is in totaal 2,76
fte lager dan begroot (1.1%). Dit heeft vooral te maken met lagere inzet op directieniveau. Besloten is om aan de
hand van natuurlijk verloop minder inzet op (adjunct) directieniveau te realiseren.
De scholingskosten zijn in 2020 € 66.700 lager dan begroot, dit wordt vooral veroorzaakt door corona-maatregelen.
Verder is er een dotatie aan de voorziening jubilea van € 35.000 gedaan, deze was niet begroot.
De personele ontwikkelingen staan beschreven op pagina 25 e.v. van dit verslag.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn € 69.700 hoger dan begroot. De investeringen in 2020 betreffen met name investeringen in
ICT, inventaris en investeringen in leermiddelen. Aan investeringen inventaris is meer uitgegeven dan begroot. Dit
betreft vooral inventaris voor de nieuwbouw Korenbloem. Daarnaast zijn vooral de afschrijvingskosten voor
inrichting en duurzame investeringen in de nieuwbouw Korenbloem hoger uitgekomen dan begroot.
Anticiperend op de nieuwe regelgeving m.b.t. de componentenmethode is aan de accountant een voorstel gedaan
en akkoord bevonden.
In verband met de nieuwbouw van De Korenbloem in 2020 is een nog deel van de activa vervroegd afgeschreven (€
88.000). Dit betreft vooral geactiveerde onderhoud aan het huidige pand wat nog niet volledig was afgeschreven.
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Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn 3,3% hoger dan begroot vooral door hogere kosten energie en schoonmaakkosten. Deze
hogere kosten hangen samen met de corona-maatregelen in 2020 (schoonmaken en ventileren).
Overige instellingslasten
De overige instellingslasten zijn € 166.000 lager dan begroot. Dit wordt voor € 168.000 verklaard door begrote
kosten deelverband Salland/Epos die in 2020 niet zijn geboekt in de administratie van mijnplein.
Verder zijn de kosten van het project Scholen van Morgen lager dan begroot: € 171.000. Hier staat tegenover dat de
begrote bate aan te ontvangen subsidies gemeente voor dit project ad € 100.000 niet is gerealiseerd. De vordering
op de gemeente met betrekking tot dit project voor het jaar 2019 ad € 95.000 is afgeboekt. Tegenover deze
afboeking staat een bate van de Mare van € 32.000 in verband met het gezamenlijk dragen van de kosten van het
project Scholen van Morgen.
Verder zijn de kosten ICT (licenties/onderhoudscontracten/leermiddelen) hoger ( € 34.300). Ook de advieskosten en
juridische kosten zijn hoger uitgevallen (€ 52.500).
De onderliggende resultaten op schoolniveau worden weliswaar niet opgenomen in deze jaarrekening maar zijn voor
het bestuur voortdurend onderwerp van bespreking met de schooldirecteuren.
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3.2.2 Balans geconsolideerd, in meerjarig perspectief
Realisatie
vorig jaar
(T-1)

Realisatie
verslagjaar Begroting T+1
(T)

Begroting

Begroting T+3

T+2

ACTIVA
VASTE ACITVA
Materiële vaste activa

7.198.102

6.807.624

6.816.998

6.675.953

6.436.736

Totaal vaste activa

7.198.102

6.807.624

6.816.998

6.675.953

6.436.736

Vorderingen

2.313.136

1.769.141

1.747.317

1.732.602

1.723.747

Liquide middelen

2.442.461

2.231.207

2.199.707

2.444.552

2.853.790

4.755.597

4.000.348

3.947.024

4.177.154

4.577.537

11.953.699

10.807.972

10.764.022

10.853.107

11.014.273

7.432.322

6.463.410

6.562.494

6.711.784

6.886.964

120124

139.458

149.099

159.640

174.411

7.552.446

6.602.868

6.711.593

6.871.424

7.061.375

226.518

240.946

274.946

308.946

342.946

LANGLOPENDE SCHULDEN

1.159.200

1.092.400

1.057.600

1.022.800

988.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

3.015.535

2.871.759

2.719.883

2.649.937

2.621.952

11.953.699

10.807.972

10.764.022

10.853.107

11.014.273

VLOTTENDE ACTIVA

Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserve privaat
Totaal eigen vermogen
VOORZIENINGEN

TOTAAL PASSIVA

In de balans is de ambitie zichtbaar om het eigen vermogen op het huidige niveau te houden; wij achten dit een
adequaat niveau voor mijnplein in de beschreven omgevingssituatie. Wel overweegt het bestuur om aan de hand
van een schouw een objectiever beeld van het vermogen weer te geven.
Financieringsstructuur
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Het vermogen van mijnplein wordt in 2020 voor een belangrijk deel gefinancierd met eigen vermogen (62%). In
2021 en in de meerjarenbegroting stijgt het eigen vermogen licht. Dit komt door de positieve
exploitatieresultaten die meerjarig zijn begroot.
De bestemmingsreserve privaat betreft de reserves van Stichting Hoogerheyne en de private resultaten
afkomstig uit de verhuuractiviteiten van mijnplein van een gedeelte van het schoolgebouw KC De Korenbloem.
De langlopende schulden betreft een lening die door Stichting Brede School Hoogerheyne is afgesloten bij het
Ministerie van Financiën ter waarde van € 800.000. Jaarlijks wordt er lineair afgelost.
Daarnaast zijn er 2 leningen van € 325.000 bij de Rabobank afgesloten voor duurzame investeringen in de
nieuwbouw van de Korenbloem.

Ontwikkelingen in de balans
De materiële vaste activa laat een lichte daling zien na 2020. Door daling in leerlingenaantallen van de afgelopen
jaren dalen de vervangingsinvesteringen de komende jaren. Daarnaast is er voor leermiddelen een verschuiving van
investering in leermethoden naar jaarlijkse exploitatiekosten voor licenties. In 2021 en 2022 moet er zicht zijn op de
meerjaren (her)investeringen en de effecten daarvan op de balans
Huisvesting
Voor huisvesting zie de betreffende paragraaf

3.3

Financiële positie

3.3.1 Kengetallen

Kengetal

Solvabiliteit 2
Liquiditeit
Rentabiliteit
Signaleringswaarde: *)

Realisatie
Vorig jaar

Realisatie
Verslagjaar

Begroting

Begroting

Begroting

(T-1)

(T)

T+1

T+2

T+3

68,60%

63,32%

64,91%

66,16%

67,22%

Ondergrens: <0,30

1,78

1,393

1,45

1,58

1,75

Ondergrens: <0,75

-2,80%

-3,58%

0,42%

0,63%

0,75%

Afhankelijk van
reservepositie van het
schoolbestuur.

7.862.024

7.413.364

7.539.540

7.559.299

7.543.133

7.427.071

6.463.410

6.562.494

6.711.784

6.886.964

Signalering

Normatief
Feitelijk

*) De signaleringswaarden zijn berekend op basis van de enkelvoudige cijfers van mijnplein. De jaarcijfers van Hoogerheyne zijn
buiten beschouwing gelaten aangezien dit geen onderwijsinstelling betreft.

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%
à 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.
Met een solvabiliteit van 63% is mijnplein ruimschoots in staat te voldoen aan haar lange termijn verplichtingen.
Liquiditeit
Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen
Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen. De
Inspectie voor het Onderwijs geeft een ondergrens aan van 0,75. 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.
Met een liquiditeit van 1,39 voldoet mijnplein net niet aan de gestelde norm. In de komende jaren stijgt de liquiditeit
en komt weer boven de 1,5 uit. De liquiditeitspositie van mijnplein blijft een onderwerp dat de komende jaren
aandacht behoeft.
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Rentabiliteit
Verhouding exploitatieresultaat en de totale baten
Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel een negatief
exploitatieresultaat.
De rentabiliteit van mijnplein is lager dan begroot. Door het negatieve resultaat komt de rentabiliteit lager uit dan
begroot.
Signaleringswaarde
Met ingang van het jaar 2020 is er een nieuw kengetal voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden: de
signaleringswaarde. Deze wordt gehanteerd door de Inspectie van het Onderwijs als aanknopingspunt om met het
schoolbestuur in gesprek te gaan over de hoogte en de opbouw van het eigen vermogen en de doelmatige besteding
hiervan in de nabije toekomst.
Voor de toekomst is er een ontwikkeling die van invloed is op het eigen vermogen en het vergelijk met de
signaleringswaarde voor mijnplein, namelijk vereenvoudiging van de rijksbekostiging van OCW.
Naar verwachting zal bovenstaande punt in 2023 ingevoerd gaan worden. Deze ontwikkeling wordt echter niet
meegenomen in de nieuwe signaleringswaarde van OCW voor mogelijke bovenmatige reserves.
Naar verwachting zal door de vereenvoudiging van de bekostiging een actuele vordering op het ministerie van OCW
gaan vervallen. In het wetsvoorstel vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs gaat de bekostiging
van de schoolbesturen van schooljaarbekostiging naar bekostiging per kalenderjaar. In de huidige
schooljaarbekostiging krijgt een schoolbestuur in de eerste vijf maanden van het schooljaar (augustus t/m december)
minder dan 5/12-deel van de totale bekostiging. Hierdoor staat in de administratie een vordering op OCW. Als de
bekostiging per kalenderjaar gaat worden berekend, dan vervalt deze vordering. Voor mijnplein is dit een bedrag van
circa € 1.145.000 op 31-12-2020. Een dergelijk bedrag zal naar verwachting in 2023 van de balans verdwijnen
waarmee ook het eigen vermogen met hetzelfde bedrag zal afnemen. Deze wijziging zal een belangrijk effect op de
liquiditeit van mijnplein hebben. Het is dan ook om die reden dat al vanaf de begroting voor 2021 is geanticipeerd op
sturing op de liquiditeit van mijnplein. Zoals eerder gezegd zal 2022 in het teken staan van klaar zijn voor de
vereenvoudigde bekostiging.

3.3.2 Reservepositie
Mijnplein is financieel gezond als het gaat om de reservepositie. De extra reserves opgebouwd in 2016 en 2017 zijn
ingezet in de jaren 2018 en 2019. Wel zijn er financiële uitdagingen:
I. Het financieel beheer moet strakker, omdat de resultaten in 2018 en 2019 meer negatief waren dan begroot.
De slechtere resultaten waren voor een deel te verklaren door bewuste keuzes van het college van bestuur,
maar ook door minder strakke financiële sturing dan noodzakelijk. Vanaf de tweede helft van 2019 zijn hiervoor
verbeteringen gestart, die in 2020 tot een verbetering van het resultaat hebben geleid wat verder moet worden
doorgezet in komende jaren, ook gezien de liquiditeitspositie.
II. De financiële lasten van groot onderhoud voor onze schoolgebouwen is een uitdaging voor de komende jaren.
De huidige staat van onderhoud en de ouderdom van de schoolgebouwen moet tot aanvullende maatregelen
leiden. Hiervoor is het overleg met de betreffende gemeenten geïntensiveerd. Renovatie en nieuwbouw moet
in de komende 10 jaar tot een aanvaardbare staat van de schoolgebouwen leiden.

4
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Tenslotte

4.1

Afscheid Gerard Holtslag en Anne-Marie Duifhuizen-de Bruin

Als je de geschiedenisboeken ingaat als ‘de eerste ICT-er van mijnplein’ dan mag je
niet ontbreken in het jaarverslag van het jaar waarin je afzwaaide.
Gerard Holtslag zette in 2020 een punt achter een lange onderwijsloopbaan. Natuurlijk:
Gerard was meester, zo begon het, maar gaandeweg kwamen daar alle computerzaken
bij. Eerst op school, op meer scholen en tenslotte in de hele de stichting. Van cassettebandjes via
floppy’s naar kabels en tenslotte draadloos met wifi in de cloud. Gerard heeft de hele
weg afgelegd en nam ons allemaal in zijn kielzog mee. Gerard: dank daarvoor!
Op 1 mei 2020 stopte onze beleidsmedewerker P&O Anne-Marie Duifhuizen-de Bruin
en mocht van een welverdiend pensioen gaan genieten. Anne-Marie was
oorspronkelijk in dienst van de Onderwijs Service Groep en was zij gedetacheerd bij
mijnplein. Maar vanaf het begin was zij eigenlijk een ‘SCOSSER’ of later een
‘mijnpleiner’. Anne-Marie voelde zich echt aan onze organisatie verbonden.
Uiteindelijk is zij ook in dienst gekomen bij mijnplein.
Als casemanager voor het verzuim heeft zij veel medewerkers met raad en daad
bijgestaan op de weg naar herstel. Menig formatieberekening is door haar handen
gegaan en veel van de huidige mijnplein-medewerkers mochten van Anne-Marie hun
aanstellingsbrief ontvangen.
Anne-Marie: we zijn je veel dank verschuldigd, want je hebt een onuitwisbare bijdrage
geleverd aan wat mijnplein nu is. We wensen jou alle goeds toe!

4.1.2 Dankwoord
Een bestuursverslag geeft het beeld over het werk van alle mensen in onze organisatie. Want samen maken dagelijks
werk van goed onderwijs en goede zorg voor onze leerlingen. Ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, met
betrokkenheid, inzet en plezier. Gelijkwaardig aan elkaar, betrouwbaar naar elkaar en toegankelijk en gastvrij voor
anderen.
Dit verslag is dankzij de bijdragen van verschillende mensen tot stand gekomen:
 de medewerkers van het bestuurskantoor voor diverse inhoudelijke onderdelen en de redactie,
 de voorzitters van de directeurenraad Han van Rhee en Kees van Tilburg die de informatie over de
directeurenraad verzorgden,
 Ilse Kalter voor de bijdrage over identiteit,
 Erik Lievers voor de bijdrage van de raad van toezicht,
 Jacqueline van Herk en Anita Disselhorst namens de GMR,
 Jan Scholten van EPOS voor de informatie over het Onderwijs aan Nieuwkomers.
Dank voor al deze bijdragen.
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4.1.3 Slottekst
Licht tegen donker
Licht dat wil ingaan
tegen donkere nachten
tegen duistere machten.
De morgen breekt aan.
Toen de zon aan de slag kon
ging het donker verdwijnen
mocht de aarde verschijnen.
Dat begon met de zon.
Kijk dan en zie maar
maak het licht levend
word zelf lichtgevend
voor jezelf en elkaar.
Het gedicht is van Karel Eduard Eykman (Rotterdam, 1 maart 1936). Hij is een Nederlandse schrijver van
kinderboeken, dichter en tevens schreef hij liedjes.
De tekst van dit gedicht stond op onze kerstkaart in december 2020 en is niet voor niets gekozen. Eykman schetst in
dit korte gedicht de overwinning van licht tegen donker en hij voegt er als het ware een opdracht aan toe: ‘word zelf
lichtgevend voor jezelf en voor elkaar’.
2020 was een onverwacht donker jaar en daardoor een jaar om nooit te vergeten. Een onzichtbaar, maar oh zo
aanwezig gevaar wat doordrong tot in de hoeken van onze samenleving. Alleen door ons samen er tegen te weer te
stellen was het mogelijk om licht boven donker te houden.
Hoe dat verder zal gaan in 2021 valt niet te voorspellen. Wat we wel weten is dat ‘word zelf lichtgevend voor jezelf
en voor elkaar’ de enige route is die ons houvast en hoop geeft. Niet voor niets staat bij ‘Grondslag’ in onze statuten
dat mijnplein werkt aan een ‘hoopvolle toekomst voor onze kinderen’. Enkel dát doet leven!
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5. Bijlage namenlijst scholen
De Bongerd | Boerhaar
St. Aloysius | Boskamp
Gerardus Majella | Broekland
St. Bernadette | Heeten
De Dolfijn | Heino
De Gouden Emmer | Heino
St. Cyriacus | Hoonhorst
Sancta Maria | Lettele
Esmoreit | Luttenberg
St. Antonius | Mariënheem
St. Jozefschool | Nieuw Heeten
P.W. Alexanderschool | Olst
St. Willibrord | Olst
De Bolster | Raalte
De Horizon SBO | Raalte
De Korenbloem | Raalte
De Linderte | Raalte
De Rietkraag | Raalte
De Zonnehof ZML / Hofplein SO/VSO | Raalte
Oostenwind | Raalte
Matzerschool | Wijhe
St. Jozefschool | Wijhe
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Financiele kengetallen geconsolideerde jaarrekening
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

2020

2019

-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

1,39

1,58

61,1%

63,2%

63,3%

65,1%

-0,8%

1,4%

3.562

3.647

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 1
Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen
Solvabiliteit 2
Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva
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% (solvabiliteit 1) dan is de
organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.
Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde
gehanteerd van 30%.
Weerstandsvermogen
(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / Totale baten
Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan
voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de
5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.
Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1)
Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)

290,86

296,78

Personeelskosten per FTE

78.814

73.508
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A.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2020
(na verwerking resultaatbestemming)

1.

Activa

1.2

Materiële vaste activa

6.807.624

7.198.102

Totaal vaste activa

6.807.624

7.198.102

1.5

Vorderingen

1.769.141

2.313.136

1.7

Liquide middelen

2.231.207

2.442.461

Totaal vlottende activa

4.000.348

4.755.597

10.807.972

11.953.699

Totaal activa

40894 Geconsolideerde Jaarrekening 2020

31 december 2020

31 december 2019
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2.

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.3
2.4

31 december 2020

31 december 2019

6.602.867

7.552.446

240.946

226.518

Langlopende schulden

1.092.400

1.159.200

Kortlopende schulden

2.871.758

3.015.535

10.807.972

11.953.699

Totaal passiva
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A.1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2020
Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

3.

Baten

3.1

Rijksbijdrage OCW

25.434.899

24.364.378

25.256.310

3.2

Overige overheidsbijdragen

223.547

329.211

312.438

3.5

Overige baten

814.830

488.446

645.363

Totaal baten

26.473.276

25.182.035

26.214.111

22.923.474

20.726.397

21.815.404

4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

1.134.788

1.065.125

963.085

4.3

Huisvestingslasten

1.121.742

1.084.775

1.130.062

4.4

Overige lasten

2.206.621

2.373.281

2.278.172

Totaal lasten

27.386.625

25.249.578

26.186.723

Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten
Netto resultaat

40894 Geconsolideerde Jaarrekening 2020

913.349-

67.543-

27.388

36.229-

23.700-

25.915-

949.578-

91.243-

1.473
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A.1.3 Geconsolideerde kasstroomoverzicht
2020

2019

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat voor financiële baten en lasten

913.349-

27.388

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

1.046.810

962.080

14.428

5.895

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen

543.995

522.318-

- Kortlopende schulden (excl. Aflossingsverplichting)

143.777-

324.511

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties

548.107

797.556

Ontvangen interest
Betaalde interest

539

3.356

36.768-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

29.271511.878

771.641

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa

656.332-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.894.399656.332-

1.894.399-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie kredietinstellingen

34.800-

Mutatie overige langlopende schulden

32.000-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen
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32.00066.800-

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen

650.000

618.000

211.2542.442.461

504.7582.947.219

211.254-

504.7582.231.208

2.442.461
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen geconsolideerde jaarrekening
De activiteiten van Mijnplein, stichting voor bijzonder primair onderwijs in Salland 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.

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit. Het bestuur heeft daarin de effecten van de corona
pandemie meegewogen en komt op basis van die afweging niet tot een andere conclusie.
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.

Grondslagen voor consolidatie
Algemeen
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiele gegevens verwerkt van de tot de groep behorende
maatschappijen en andere rechtspersonen waarin een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of
waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering van activa
en passiva en de resultaatbepaling.
Er is geconsolideerd volgens de integrale methode.
De financiële gegevens zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de
onderlinge verhoudingen en transacties.
Verbonden partijen
De twee groepsonderdelen zijn aangemerkt als verbonden partij. De transacties tussen MijnPlein, stichting voor
bijzonder primair onderwijs in Salland en Stichting Brede School Hoogerheyne, statutair gevestigd in Raalte zijn
in de consolidatie geëlimineerd. MijnPlein, stichting voor bijzonder primair onderwijs in Salland heeft het
volledige zeggenschap over Stichting Brede School Hoogerheyne.
De benodigde toelichting omtrent verbonden partijen is opgenomen in het overzicht verbonden partijen.
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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.

Op grond wordt niet afgeschreven.
De kosten van groot onderhoud worden geactiveerd als onderdeel van de materiële vaste activa en
afgeschreven over de economische levensduur.
De activeringsgrens is: € 1000,Het systeem van afschrijvingen is als volgt:
Gebouwen, bestaande uit:
-Gebouwen, onderhoud en installaties 3% t/m 14% van de aanschafwaarde
Inventaris en apparatuur, bestaande uit:
-Inventaris 10% en 25% van de aanschafwaarde
-ICT 10% en 25% van de aanschafwaarde
-Technische inventaris 10% van de aanschafwaarde
Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:
-Onderwijsleerpakket 13% van de aanschafwaarde
-Overige vaste bedrijfsmiddelen 25% van de aanschafwaarde

Vorderingen

Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. De liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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.
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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 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.

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. Tot op heden worden er nog maar zeer beperkt verlofplanningen gemaakt op
basis van de regeling duurzame inzetbaarheid. De voorziening wordt pas opgenomen als de verplichting
betrouwbaar is te schatten.
Langlopende en kortlopende schulden

De langlopende en kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Langlopende/kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
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 87,6% (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.

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.1.4 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2020
1.

Activa

1.2

Materiële vaste activa
Mutaties 2020
Aanschafwaarde per 31
december 2019

Afschrijvingen
tot en met 31
december 2019

Boekwaarde per
31 december
2019

Investeringen

1.2.1 Gebouwen en
terreinen

5.711.555

2.009.731-

3.701.824

883.853

1.2.2 Inventaris en
apparatuur

10.429.757

8.418.960-

2.010.798

797.078

1.2.3 Overige vaste
bedrijfs-middelen

3.344.683

2.891.375-

453.308

95.552

1.2.4 MVA in uitvoering
en
vooruitbetalingen

1.032.172

-

1.032.172

1.2.5 Niet aan het
proces dienstbare
MVA

-

-

-

-

7.198.102

744.310

Materiële
vaste activa

20.518.168

13.320.066-

1.032.172-

Desinvesteringen

Afschrijvingen

200.000-

288.755-

Afschrijvingen
desinvesteringen

112.022

Aanschaf- waarde Afschrijvingen
per 31 december
tot en met 31
2020
december 2020

6.395.408

2.186.465-

4.208.943

11.226.835

9.061.651-

2.165.184

3.006.738-

433.497

0

642.691-

0-

0-

115.363-

0

3.440.235

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

112.022

21.062.478

200.000-

1.046.810-

14.254.854-

6.807.624

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.
Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.
In 2020 is de nieuwbouw van de r.k.b.s De Korenbloem in gebruik genomen en heeft de financiële afrekening met de gemeente plaatsgevonden. Met ingang van 2020 is de eigen
bijdrage van mijnplein als investering geboekt en wordt hierover afgeschreven. Hierdoor is het saldo van rubriek 'MVA in uitvoering en vooruitbetalingen' eind 2020 nihil.
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1.5

Vorderingen
31 december 2020

1.5.1

Debiteuren

1.5.2

Vorderingen OCW

31 december 2019

64.556

126.511

1.144.647

1.129.492

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit o.a. de personele lumpsum.
1.5.6

Overige overheden

46.133

509.645

1.5.7

Overige vorderingen

12.600

37.950

501.204

509.538

501.204

509.538

1.769.140

2.313.136

Overige overlopende activa
1.5.8

Overlopende activa

Totaal Vorderingen
De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7

Liquide middelen
31 december 2020

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Banken

1.7.4

Overig

2.1

31 december 2019

538

445

2.229.169

2.441.523

1.500

493

2.231.207

2.442.461

Eigen vermogen
Mutaties 2020

2.1.1

Algemene reserve

2.1.3

Bestemmingsreserve privaat

Boekwaarde
per 31
december
2019

Bestemming
resultaat

7.432.322

968.912-

-

6.463.410

19.333

-

139.457

949.579-

-

6.602.867

120.124
7.552.446

Boekwaarde
per 31
december
2020

Overige
mutaties

De private reserve ziet toe op Stichting Brede School Hoogerheyne (€ 150.261) en de private resultaten
afkomstig uit de verhuuractiviteiten van Mijnplein van een gedeelte van het schoolgebouw
KC De Korenbloem (€10.803 -/-).
Het gebouw KC De Korenbloem is eind 2019 opgeleverd en is in januari 2020 in gebruik genomen.
De verhuur aan Stichting KOOS is aangevangen op 1 januari 2020 en vanaf dat moment worden
inkomsten gegenereerd.
Het negatief privaat vermogen ultimo 2020 van Mijnplein uit hoofde van verhuuractiviteiten heeft betrekking op in
2019 betaalde aanloopkosten en de nog relatief hoge rentelast op de financiering. Deze rentelast zal op termijn
dalen in verband met aflossing.
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2.2

Voorzieningen
Mutaties 2020
Boekwaarde
per 31
december
2019

2.2.1

Personeel
Jubilea

2.3

Dotaties

Onttrekkingen

Boekwaarde
per 31
december
2020

Vrijval

Kortlopende
deel < 1 jaar

Langlopende
deel > 1 jaar

226.518
226.518

35.255
35.255

20.82720.827-

-

240.946
240.946

28.307
28.307

212.639
212.639

226.518

35.255

20.827-

-

240.946

28.307

212.639

Langlopende schulden
Mutaties 2020

2.3.3
2.3.5

Kredietinstellingen
Overig

Boekwaarde
per 31
december
2019

Aangegane
leningen

615.200

-

34.800-

580.400

580.400

441.200

544.000

-

32.000-

512.000

512.000

384.000

1.159.200

-

66.800-

1.092.400

1.092.400

825.200

Aflossingen

Boekwaarde
per 31
december Looptijd > 1
2020
jaar

Looptijd > 5
jaar

De aflossingsverplichting voor de komende jaren is opgenomen onder de kortlopende schulden.
Krediet-instellingen (mijnplein, stichting voor bijzonder primair onderwijs in Salland)
In 2019 is een lening aangegaan bij de Rabobank voor € 650.000. De lening is opgebouwd uit de leningdelen A
en B, beide ter grootte van € 325.000. De verschuldigde aflossingsverplichting voor deel A bedraagt € 2.900 per
maand, ingaande per januari 2020. Leningdeel A kent een totale looptijd van 119 maanden en een
rentepercentage van 2,7%. Leningdeel B wordt aan het einde van de looptijd van 120 maanden in één keer
afgelost. Het rentepercentage bedraagt 2,75%.
Overig (Stichting Brede School Hoogerheyne)
De aflossingsverplichting voor het komende jaar is onder de kortlopende schulden opgenomen.
Op 15 april 2011 is door de Stichting Brede School Hoogerheyne een lening afgesloten bij het Ministerie van
Financiën ter waarde van € 800.000. Jaarlijks wordt er lineair afgelost, voor het eerst op 1 januari 2013.
De laatste aflossing vindt plaats op 1 januari 2037. De looptijd van de lening is 25 jaar. Het rentepercentage
bedraagt 3,51% en is rentevast tot en met 15 april 2021. Van de totale lening heeft € 384.000 een looptijd
langer dan 5 jaar. De gemeente Raalte heeft een garantie afgegeven aan het Ministerie van Financiën
in het kader van schatkistbankieren (hoofdsom € 800.000) van Stichting Brede School Hoogerheyne.
Indien de gemeente wordt aangesproken op de garantiestelling, heeft de gemeente ingevolge de bovengenoemde
overeenkomst het recht deze gelden te verhalen op Mijnplein Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in Salland.

40894 Geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening 2020

Pagina: 67

2.4

Kortlopende schulden
31 december 2020

2.4.3

Crediteuren

2.4.7.1

Loonheffing

2.4.7.3

Premies sociale verzekeringen

31 december 2019

460.474

430.561

796.628

724.456

51.892

48.818

2.4.7

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

848.520

773.274

2.4.8

Schulden terzake van pensioenen

271.980

281.104

2.4.9

Overige kortlopende schulden

24.653

349.556

2.4.9

Aflossingsverplichting leningen

66.800

66.800

2.4.10.4

Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt

252.340

0

2.4.10.5

Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld

669.849

642.959

2.4.10.8

Overlopende passiva algemeen

228.579

418.101

2.4.10.8

Overlopende passiva mbt subsidie overig

48.564

53.179

Totaal overlopende passiva

1.199.332

1.114.239

Totaal kortlopende schulden

2.871.758

3.015.535

2.4.10

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

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Niet uit de balans blijkend recht:
Een huurovereenkomst is gesloten met Stichting KOOS voor de huur van een gedeelte van het schoolgebouw KC
De Korenbloem. De huurovereenkomst vangt aan op 1 januari 2020 en heeft een looptijd van 12 jaar. De
huurvergoeding die door Mijnplein wordt ontvangen bedraagt € 21.359 per jaar.
Het schoolbestuur Mijnplein kan om niet gebruik maken van de locatie Esstraat nr. 3-5, tot en met
kalenderjaar 2021, conform besluit van de Steunstichting. De kbs De Bolster is gehuisvest op de locatie.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.
Er zijn per school verschillende schoonmaakcontracten afgesloten met verschillende partijen.
De jaarlasten bedragen ca. € 435.000,-. De looptijd verschilt per contract.
Met Ricoh is een servicecontract voor de kopieermachines afgesloten vanaf september 2019. De looptijd
van dit contract is 60 maanden en de jaarlast is ca. € 59.000 incl. BTW.
Er is m.i.v. 01-01-2021 een contract afgesloten met DVEP voor levering van zowel electra als gas voor
een jaarbedrag van ca. € 265.000,-. Het contract loopt tot 31-12-2025.
Garantiestelling en beheer overeenkomst
Mijnplein, stichting voor bijzonder primair onderwijs in Salland en Stichting Brede School Hoogerheyne zijn met
de gemeente Raalte een overeenkomst aangegaan over het onroerend goed "Brede School Hoogerheyne".
In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de onderwerpen zorgplicht, bouwheerschap, kwaliteitsniveau,
onderhoud, gebruik en leegstand en economisch claimrecht. Verder heeft de gemeente Raalte een garantie
afgegeven aan het Ministerie van Financiën in het kader van schatkistbankieren (hoofdsom €800.000) van
Stichting Brede School Hoogerheyne. Indien de gemeente wordt aangesproken op de garantiestelling, heeft de
gemeente ingevolge de bovengenoemde overeenkomst het recht deze gelden te verhalen op Mijnplein Stichting
voor Bijzonder Primair Onderwijs in Salland.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde posten
of het resultaat.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW
De prestatie is ultimo verslagjaar conform de
subsidiebeschikking:

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

G2

Datum

Totaalbedrag

Ontvangen

toewijzing (€)

in 2020

Geheel uitgevoerd
en afgerond

Nog niet geheel
afgerond

Omschrijving

Kenmerk

Subsidie tegemoetkoming opleidingsscholen

2019/2/1353933

20-11-2019

200.000

115.520

Subsidie tegemoetkoming opleidingsscholen 20/21

2020/2/1708834

20-11-2020

195.601

95.844

X

Subsidie extra ondersteuning leerlingen na
thuisonderwijs tijdens coronacrisis/inhaal- en
ondersteuningsprogramma 20-21

IOP2-40894-PO

16-10-2020

277.200

277.200

X

672.801

488.564

X

Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving

Kenmerk

Datum

Bedrag

Ontvangen
t/m

Lasten
t/m

Stand
begin

Ontvangen
in

Lasten
in

Te verrekenen

toewijzing (€)

2019

2019

2020

2020

2020

31-12-20

N.v.t.

-

-

-

-

-

-

-

Aflopend

-

-

-

-

-

-

-

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Bedrag
Omschrijving

Kenmerk

Datum

toewijzing (€)

Ontvangen
t/m
2019

Lasten
t/m
2019

Stand
begin
2020

Ontvangen
in
2020

Lasten
in
2020

Stand
ultimo
2020

N.v.t.

-

-

-

-

-

-

-

Doorlopend

-

-

-

-

-

-

-
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2020
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2.2

Niet geoormerkte subsidies
Totaal rijksbijdragen via OCW

3.1.3.3

Rijksbijdragen via samenwerkingsverband
Totaal rijksbijdragen

3.2

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

23.283.507

22.086.553

22.894.919

944.359

957.239

1.014.658

24.227.866

23.043.792

23.909.578

1.207.033

1.320.586

1.346.732

25.434.899

24.364.378

25.256.310

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

3.2.2

Overige overheidsbijdragen

3.5

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

189.101

285.178

163.286

34.446

44.033

149.152

223.547

329.211

312.438

Overige baten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

3.5.1

Verhuur

218.143

192.000

186.871

3.5.2

Detachering personeel

102.279

29.246

69.006

3.5.5

Ouderbijdragen

17.697

33.700

21.533

3.5.6

Overig

476.710

233.500

367.952

814.830

488.446

645.363

4.1

Personele lasten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

4.1.1.1

Bruto lonen en salarissen

16.238.875

14.718.335

15.087.049

4.1.1.2

Sociale lasten

2.822.391

2.558.114

2.611.117

4.1.1.3

Pensioenlasten

2.440.005

2.211.533

2.480.047

4.1.1

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen

21.501.271

19.487.982

20.178.212

4.1.2.1

Dotaties personele voorzieningen

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

35.255

-

36.314

1.073.475

616.836

1.123.974

4.1.2.3
4.1.2.4

Overig

367.454

425.343

387.187

Scholing/opleiding

229.485

296.233

364.567

1.705.669

1.338.411

1.912.043

4.1.2

Overige personele lasten

4.1.3

Af: Uitkeringen

283.46622.923.474

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
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Realisatie

Realisatie

2020

2019
291

274.85121.815.404

297
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4.2

Afschrijvingen
Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

4.2.2.1

Gebouwen

288.755

306.219

300.310

4.2.2.2

Inventaris en apparatuur

642.691

630.258

539.645

4.2.2.4

Onderwijsleerpakket

115.363

128.647

122.126

1.046.810

1.065.125

962.080

Boekresultaat desinvesteringen

87.978
1.134.788

4.3

1.005
1.065.125

963.085

Huisvestingslasten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

4.3.1

Huur

22.066

33.915

21.551

4.3.3

Onderhoud

124.210

122.000

112.404

4.3.4

Water en energie

319.337

287.050

336.814

4.3.5

Schoonmaakkosten

528.164

510.550

518.005

4.3.6

Heffingen

38.161

45.010

41.136

4.3.8

Overige huisvestingslasten

89.805

86.250

100.150

1.121.742

1.084.775

1.130.062

4.4

4.4.1

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

4.4.2.1

Inventaris en apparatuur

4.4.2.2

Leermiddelen

Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

966.723

876.910

41.507

39.000

980.044
58.061

403.803

444.400

476.145

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

445.311

483.400

534.206

4.4.4

Overig

794.587

1.012.971

763.921

2.206.621

2.373.281

2.278.172

Uitsplitsing
4.4.1.1

Honorarium onderzoek jaarrekening

15.397

14.262

Accountantslasten

15.397

14.262

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

Financiële baten en lasten

5.1

Rentebaten

5.5

Rentelasten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

539
36.76836.229-
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A.1.7

Overzicht verbonden partijen

Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)

Naam
Stichting Brede School Hoogerheyne

Juridische
vorm
Stichting

Statutaire
zetel
Raalte

Eigen
vermogen
31
december Exploitatie2020
saldo 2020

Omzet
2020

Verklaring
art.2:403
BW ja/nee

146.913

21.537

155.280 nee

146.913

21.537

155.280

Consolidatie Deelnemingsp
ja/nee
ercentage
ja

n.v.t.

Code
activiteit
3

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Code
activiteit

Stichting Passend Onderwijs PO 23-05

Stichting

Zwolle

4

Samenwerkingsverband PO 23-04

Stichting

Hardenberg

4

Sine Limite Coöperatie Passend Onderwijs Deventer Coöperatie Deventer

4

Stichting VO 2305

4

Stichting

Zwolle

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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Bestemming van het resultaat
Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:
€
€

968.912- wordt onttrokken aan de algemene reserve
19.333 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve privaat
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Financiele kengetallen enkelvoudige jaarrekening
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

2020

2019

-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

1,37

1,57

63,9%

66,2%

66,3%

68,2%

0,8%

3,2%

3.562

3.647

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 1
Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen
Solvabiliteit 2
Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva
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% (solvabiliteit 1) dan is de
organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.
Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde
gehanteerd van 30%.
Weerstandsvermogen
(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / Totale baten
Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan
voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de
5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.
Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1)
Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)

289,08

295,06

Personeelskosten per FTE

79.299

73.936
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen enkelvoudige jaarrekening
Voor de grondslagen van de enkelvoudige jaarrekening 2020 wordt verwezen naar de grondslagen die zijn
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 2020.
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B.1.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2020
(na verwerking resultaatbestemming)

1.

Activa

1.2

Materiële vaste activa

1.3

Financiële vaste activa

31 december 2020

31 december 2019

6.231.036

6.584.420

-

-

Totaal vaste activa

6.231.036

6.584.420

1.5

Vorderingen

1.768.902

2.312.906

1.6

Effecten

-

-

1.7

Liquide middelen

2.091.655

2.325.972

Totaal vlottende activa

3.860.557

4.638.878

10.091.593

11.223.298

Totaal activa
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2.

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2

31 december 2020

31 december 2019

6.452.607

7.427.071

Voorzieningen

240.946

226.518

2.3

Langlopende schulden

580.400

615.200

2.4

Kortlopende schulden

2.817.640

2.954.510

10.091.593

11.223.298

Totaal passiva
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B.1.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2020
Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

3.

Baten

3.1

Rijksbijdrage OCW

25.434.899

24.364.378

25.256.310

3.2

Overige overheidsbijdragen

223.547

329.211

312.438

3.5

Overige baten

750.600

434.446

590.907

Totaal baten

26.409.045

25.128.035

26.159.655

21.815.404

4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

22.923.474

20.726.397

4.2

Afschrijvingen

1.093.025

1.024.332

921.844

4.3

Huisvestingslasten

1.145.705

1.107.325

1.162.422

4.4

Overige lasten

2.204.275

2.368.181

2.274.786

4.5

Doorbetalingen aan schoolbesturen

-

-

-

27.366.479

25.226.235

26.174.456

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten
Netto resultaat
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957.434-

98.199-

14.801-

17.030-

3.400-

5.697-

974.464-

101.599-

20.498-
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B.1.3 Enkelvoudige kassstroomoverzicht
2020

2019

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat voor financiële baten en lasten

957.434-

14.801-

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

1.005.047

920.840

14.428

5.895

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen

544.004

522.088-

- Kortlopende schulden

136.870-

297.205

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties

469.176

687.050

539

3.356

Ontvangen interest
Betaalde interest

17.569-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

9.053452.146

681.353

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa

651.663-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.885.500651.663-

1.885.500-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie kredietinstellingen

34.800-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

34.800-

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen
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650.000
650.000

234.3172.325.972

554.1472.880.120

234.317-

554.1472.091.655

2.325.973
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B.1.4 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2020
1.

Activa

1.2

Materiële vaste activa
Mutaties 2020
Aanschaf- waarde Afschrijvingen tot
per 31 december
en met 31
2019
december 2019

Boekwaarde per
31 december
2019

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Afschrijvingen
desinvesteringen

AanschafAfschrijvingen tot en
waarde per 31 met 31 december 2020
december 2020

Boekwaarde per
31 december
2020

1.2.1 Gebouwen en
terreinen

4.881.177

1.751.536-

3.129.640

883.853

200.000-

254.447-

112.022

5.565.029

1.893.961-

3.671.068

1.2.2 Inventaris en
apparatuur

10.356.008

8.386.709-

1.969.299

792.409

0-

635.237-

0

11.148.417

9.021.946-

2.126.472

1.2.3 Overige vaste
bedrijfs-middelen

3.344.683

2.891.375-

453.308

95.552

0-

115.363-

0

3.440.235

3.006.738-

433.497

1.2.4 MVA in uitvoering
en
vooruitbetalingen

1.032.172

-

1.032.172

1.2.5 Niet aan het
proces dienstbare
MVA

-

-

-

-

6.584.420

739.642

Materiële
vaste activa

19.614.040

13.029.620-

1.032.172-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

112.022

20.153.682

200.000-

1.005.047-

13.922.645-

6.231.036

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.
Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.

In 2020 is de nieuwbouw van de r.k.b.s De Korenbloem in gebruik genomen en heeft de financiële afrekening met de gemeente plaatsgevonden. Met ingang van 2020 is de eigen
bijdrage van mijnplein als investering geboekt en wordt hierover afgeschreven. Hierdoor is het saldo van rubriek 'MVA in uitvoering en vooruitbetalingen' eind 2020 nihil.
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1.5

Vorderingen
31 december 2020

1.5.1

Debiteuren

1.5.2

Vorderingen OCW

31 december 2019

64.556

126.511

1.144.647

1.129.492

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit o.a. de personele lumpsum.
1.5.6

Overige overheden

46.133

509.645

1.5.7

Overige vorderingen

12.600

37.950

500.965

509.309

500.965

509.309

1.768.901

2.312.907

Overige overlopende activa
1.5.8

Overlopende activa

Totaal Vorderingen
De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7

Liquide middelen
31 december 2020

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Banken

1.7.4

Overig

2.1

31 december 2019

538

445

2.089.616

2.325.034

1.500

493

2.091.655

2.325.972

Eigen vermogen
Mutaties 2020
Boekwaarde
per 31
december
2019

2.1.1

Algemene reserve

2.1.3

Bestemmingsreserve privaat

7.432.322
5.2517.427.071

Bestemming
resultaat

Boekwaarde per
31 december
2020

Overige
mutaties

968.912-

-

5.552-

-

974.464-

-

6.463.410
10.8036.452.607

De private reserve ziet toe op de private resultaten afkomstig uit de verhuuractiviteiten van Mijnplein van een
gedeelte van het schoolgebouw KC De Korenbloem (€10,803 -/- ). Het gebouw KC De Korenbloem is eind
2019 opgeleverd en is in januari 2020 in gebruik genomen. De verhuur aan Stichting KOOS vangt aan op 1 januari
2020 en vanaf dat moment worden inkomsten gegenereerd. Het negatief privaat vermogen ultimo 2020 van
Mijnplein uit hoofde van verhuuractiviteiten heeft betrekking op in 2019 betaalde aanloopkosten en de nog relatief hoge
rentelast op de financiering. Deze rentelast zal op termijn dalen in verband met aflossing.
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2.2

Voorzieningen
Mutaties 2020
Boekwaarde
per 31
december
2019

2.2.1

Personeel
Jubilea

2.3

Dotaties

Onttrekkingen

Boekwaarde
per 31
december
2020

Vrijval

Kortlopende deel
< 1 jaar

Langlopende
deel > 1 jaar

226.518
226.518

35.255
35.255

20.82720.827-

-

240.946
240.946

28.307
28.307

212.639
212.639

226.518

35.255

20.827-

-

240.946

28.307

212.639

Langlopende schulden
Mutaties 2020
Boekwaarde
per 31
december
2019

2.3.3

Kredietinstellingen

Aangegane
leningen

Boekwaarde
per 31
december
2020

Aflossingen

Looptijd > 1
jaar

Looptijd > 5
jaar

615.200

-

34.800-

580.400

580.400

441.200

615.200

-

34.800-

580.400

580.400

441.200

De aflossingsverplichting voor de komende jaren is opgenomen onder de kortlopende schulden.
In 2019 is een lening aangegaan bij de Rabobank voor € 650.000. De lening is opgebouwd uit de leningdelen A
en B, beide ter grootte van € 325.000. De verschuldigde aflossingsverplichting voor deel A bedraagt € 2.900 per
maand, ingaande per januari 2020. Leningdeel A kent een totale looptijd van 119 maanden en een
rentepercentage van 2,7%. Leningdeel B wordt aan het einde van de looptijd van 120 maanden in één keer
afgelost. Het rentepercentage bedraagt 2,75%.

2.4

Kortlopende schulden
31 december 2020

2.4.3

Crediteuren

2.4.5

Schulden aan groepsmaatschappijen

2.4.7.1

Loonheffing

2.4.7.3

Premies sociale verzekeringen

31 december 2019

456.062

428.341

3.348

-

796.628

724.456

51.892

48.818

2.4.7

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

848.520

773.274

2.4.8

Schulden terzake van pensioenen

271.980

281.104

2.4.9

Overige kortlopende schulden

24.653

349.556

2.4.9

Aflossingsverplichting leningen

34.800

34.800

2.4.10.4

Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt

252.340

0

2.4.10.5

Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld

669.849

642.959

2.4.10.8

Overlopende passiva algemeen

207.525

391.295

2.4.10.8

Overlopende passiva mbt subsidie overig

48.564

53.179

Totaal overlopende passiva

1.178.277

1.087.433

Totaal kortlopende schulden

2.817.640

2.954.510

2.4.10

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

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Niet uit de balans blijkend recht:
Een huurovereenkomst is gesloten met Stichting KOOS voor de huur van een gedeelte van het schoolgebouw KC
De Korenbloem. De huurovereenkomst vangt aan op 1 januari 2020 en heeft een looptijd van 12 jaar. De
huurvergoeding die door Mijnplein wordt ontvangen bedraagt € 21.359 per jaar.
Het schoolbestuur Mijnplein kan om niet gebruik maken van de locatie Esstraat nr. 3-5, tot en met
kalenderjaar 2021, conform besluit van de Steunstichting. De kbs De Bolster is gehuisvest op de locatie.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.
Er zijn per school verschillende schoonmaakcontracten afgesloten met verschillende partijen.
De jaarlasten bedragen ca. € 435.000,-. De looptijd verschilt per contract.
Met Ricoh is een servicecontract voor de kopieermachines afgesloten vanaf september 2019. De looptijd van dit contract
is 60 maanden en de jaarlast is ca. € 59.000 incl. BTW.
Er is m.i.v. 01-01-2021 een contract afgesloten met DVEP voor levering van zowel electra als gas voor een jaarbedrag
van ca. € 265.000,-. Het contract loopt tot 31-12-2025.
Garantiestelling en beheer overeenkomst
Mijnplein, stichting voor bijzonder primair onderwijs in Salland en Stichting Brede School Hoogerheyne zijn met
de gemeente Raalte een overeenkomst aangegaan over het onroerend goed "Brede School Hoogerheyne".
In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de onderwerpen zorgplicht, bouwheerschap, kwaliteitsniveau,
onderhoud, gebruik en leegstand en economisch claimrecht. Verder heeft de gemeente Raalte een garantie
afgegeven aan het Ministerie van Financiën in het kader van schatkistbankieren (hoofdsom €800.000) van
Stichting Brede School Hoogerheyne. Indien de gemeente wordt aangesproken op de garantiestelling, heeft de
gemeente ingevolge de bovengenoemde overeenkomst het recht deze gelden te verhalen op Mijnplein Stichting
voor Bijzonder Primair Onderwijs in Salland.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde posten
of het resultaat.
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Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten over 2020
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2.2

Niet geoormerkte subsidies
Totaal rijksbijdragen via OCW

3.1.3.3

Rijksbijdragen via samenwerkingsverband
Totaal rijksbijdragen

3.2

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

23.283.507

22.086.553

22.894.919

944.359

957.239

1.014.658

24.227.866

23.043.792

23.909.578

1.207.033

1.320.586

1.346.732

25.434.899

24.364.378

25.256.310

Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

3.2.2

Overige overheidsbijdragen

3.5

Realisatie

189.101

285.178

163.286

34.446

44.033

149.152

223.547

329.211

312.438

Overige baten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

3.5.1

Verhuur

147.413

131.500

126.156

3.5.2

Detachering personeel

102.279

29.246

69.006

3.5.5

Ouderbijdragen

17.697

33.700

21.533

3.5.6

Overig

483.210

240.000

374.212

750.600

434.446

590.907

4.1

Personele lasten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

4.1.1.1

Bruto lonen en salarissen

16.238.875

14.718.335

15.087.049

4.1.1.2

Sociale lasten

2.822.391

2.558.114

2.611.117

4.1.1.3

Pensioenlasten

2.440.005

2.211.533

2.480.047

4.1.1

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen

21.501.271

19.487.982

20.178.212

4.1.2.1

Dotaties personele voorzieningen

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

35.255

-

36.314

1.073.475

616.836

1.123.974

4.1.2.3
4.1.2.4

Overig

367.454

425.343

387.187

Scholing/opleiding

229.485

296.233

364.567

1.705.669

1.338.411

1.912.043

4.1.2

Overige personele lasten

4.1.3

Af: Uitkeringen

283.46622.923.474

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
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Realisatie

Realisatie

2020

2019
289

274.85121.815.404

295
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4.2

Afschrijvingen
Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

4.2.2.1

Gebouwen

254.447

271.911

266.002

4.2.2.2

Inventaris en apparatuur

635.237

623.773

532.712

4.2.2.4

Onderwijsleerpakket

115.363

128.647

122.126

1.005.047

1.024.332

920.840

Boekresultaat desinvesteringen

87.978
1.093.025

4.3

1.005
1.024.332

921.845

Huisvestingslasten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

4.3.1

Huur

22.066

33.915

21.551

4.3.3

Onderhoud

109.812

107.000

104.927

4.3.4

Water en energie

289.034

258.050

307.627

4.3.5

Schoonmaakkosten

525.581

507.050

515.720

4.3.6

Heffingen

33.987

41.010

37.617

4.3.8

Overige huisvestingslasten

165.226

160.300

174.980

1.145.705

1.107.325

1.162.422

4.4

4.4.1

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

4.4.2.1

Inventaris en apparatuur

4.4.2.2

Leermiddelen

Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

966.723

875.910

41.368

37.500

980.044
56.509

402.206

442.900

475.202

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

443.574

480.400

531.711

4.4.4

Overig

793.978

1.011.871

763.030

2.204.275

2.368.181

2.274.786

Uitsplitsing
4.4.1.1

Honorarium onderzoek jaarrekening

15.397

14.262

Accountantslasten

15.397

14.262

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

Financiële baten en lasten

5.1

Rentebaten

5.5

Rentelasten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2020

2020

2019

539
17.56917.030-
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B.1.7

Overzicht verbonden partijen

Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)

Naam
Stichting Brede School Hoogerheyne

Juridische
vorm
Stichting

Statutaire
zetel
Raalte

Eigen
vermogen
31
december Exploitatie2020
saldo 2020

Omzet
2020

Verklaring
art.2:403 Consolidatie Deelneming
BW ja/nee
ja/nee spercentage

146.913

21.537

155.280 nee

146.913

21.537

155.280

ja

n.v.t.

Code
activiteit
3

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Code
activiteit

Stichting Passend Onderwijs PO 23-05

Stichting

Zwolle

4

Samenwerkingsverband PO 23-04

Stichting

Hardenberg

4

Sine Limite Coöperatie Passend Onderwijs Deventer Coöperatie Deventer

4

Stichting VO 2305

4

Stichting

Zwolle

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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B.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 Mijnplein, stichting voor bijzonder primair onderwijs in Salland van toepassing is.
Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling D van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2020 een bezoldigingsmaximum van € 157.000.
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 de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
4
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen
Gewogen aantal onderwijssoorten
Totaal aantal complexiteitspunten

3
4
11

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN
1a. Leidinggevende topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van
de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)
Gegevens 2020
M.G. Bauer R.B. de Grunt
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 2020

Voorzitter CvB
1/1-31/12

Lid CvB
1/1-31/12

Omvang dienstverband in FTE

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

116.342

101.834

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

19.606

17.710

135.948

119.544

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
157.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

157.000

0

0

135.948

119.544

1/1-31/12

1/11-31/12

Bedrag van de overschrijding
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling 2019
Omvang dienstverband 2019 in FTE

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

108.855

15.120

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

19.469

2.694

Subtotaal

128.324

17.814

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

152.000

25.403

Totaal bezoldiging 2019

128.324

17.814
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)
Gegevens 2020
D.J.E. Lievers
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 2020

Voorzitter
1/1-31/12

A.T.M.
Mostermans
Lid RvT

R.L.H. van
Tooren
Lid RvT

A.A. Rödel

G.A.M. Tijs

M.P. Kuiper

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-25/5

2/11-31/12

4.000

4.000

4.000

1.667

667

Bezoldiging
Bezoldiging

6.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

23.550

15.700

15.700

15.700

6.263

0

0

0

0

0

0

2.574

6.000

4.000

4.000

4.000

1.667

667

1/1-31/12

Bedrag van de overschrijding
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

4/11-31/12

Bezoldiging

6.000

4.000

4.000

0

4.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

21.467

15.200

15.200

2.415

15.200

Aanvang en einde functievervulling 2019

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie
nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)
Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voldaan aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie
nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.
3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Bestemming van het resultaat
Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:
€
€

968.912- wordt onttrokken aan de algemene reserve
5.552- wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
College van bestuur:
- M.G. Bauer

- R.B. de Grunt

Raad van Toezicht
- D.J.E. Lievers

- A.T.M. Mostermans

- R.L.H. van Tooren

- A.A. Rödel

- M.P. Kuiper
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Gegevens over de rechtspersoon
Algemene gegevens
Bestuursnummer

40894

Naam instelling

Mijnplein, stichting voor bijzonder primair onderwijs in Salland

KvK-nummer

41245328

Statutaire zetel

Gemeente Raalte

Adres

Monumentstraat 55A

Postadres
Postcode

8102 AK

Plaats

Raalte

Telefoon

0572-352635

E-mailadres

contact@mijnplein.nl

Website

www.mijnplein.nl

Contactpersoon

Bart de Grunt

Telefoon

0572-352635

E-mailadres

b.degrunt@mijnplein.nl

BRIN-nummers

03KM

c.b.s. Prins Willem Alexander

03WI

r.k.b.s. Sancta Maria

03YN

Sint Bernadette

05HL

De Dolfijn

05KT

Basisschool De Gouden Emmer

05SL

Basisschool Oostenwind

06JY

Sint Antonius

06QI

Sint Jozefschool

06QR

Basisschool Sint Cyriacus

06QS

Basisschool De Bongerd

06TN

Basisschool Esmoreit

06VF

Sint Aloysiusschool

06YZ

k.b.s. St. Jozef

06ZT

r.k.b.s. Sint Gerardus Majellaschool

07BJ

Sint Willibrordschool

08NB

r.k.b.s. De Bolster

08OU

Matzer

10XS

r.k.b.s. De Korenbloem

12GH

r.k.b.s. De Rietkraag

20AH

s.b.o. De Horizon

24MB

De Linderte

26NR

SO de Zonnehof/VSO Hofplein
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Overige gegevens
Controleverklaring
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