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DEEL A. BESTUURSVERSLAG 2011      
          
1. STICHTING OVO 

 
1.1  Ontstaan en bestuurlijke schaalvergroting 
 
Stichting OVO is ontstaan door een bestuurlijke fusie van het Gymnasium Camphusianum en het 

Merewade College. Daartoe werd op 29 april 2003 bij notariële akte de “Stichting voor Openbaar 

Voortgezet Onderwijs in Gorinchem en de regio” opgericht.  Per 1 augustus 2003 zijn de beide 

onderwijsinstellingen bestuurlijk gefuseerd en opgegaan in de Stichting. 

Per 1 januari 2007 zijn de acht scholen voor openbaar primair onderwijs in Gorinchem 

ondergebracht in de Stichting OVO, die daartoe een kleine naamsverandering onderging.  

Stichting OVO staat vanaf dat moment  voor: “Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in 

Gorinchem en de regio”. 

Op 1 januari 2010 zijn de scholen voor openbaar primair onderwijs van de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam toegetreden tot Stichting OVO.  

 

Identiteit van Stichting OVO 

In de statuten staat omschreven dat de Stichting ten doel heeft het geven en bevorderen van 

openbaar onderwijs aan de scholen die onder haar bevoegd gezag vallen met inachtneming van 

de kenmerken van het openbaar onderwijs, zoals die zijn: 

 algemene toegankelijkheid zonder onderscheid van godsdienst of levensovertuiging;  

 levensbeschouwelijke pluriformiteit met eerbiediging van ieders godsdienst of 

levensovertuiging;  

 non-discriminatie en gelijke benoembaarheid van personeel. 

 

 

1.2 Missie en Visie 

OVO verzorgt openbaar onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. Onderwijs langs 

onderscheidende schoolconcepten. Onderwijs van een hoge kwaliteit. Onderwijs dat een 

optimale ontwikkeling van haar leerlingen nastreeft. Maar ook onderwijs dat leerlingen respect 

bijbrengt voor anderen en voor de waarden en normen binnen onze samenleving.  

Kort gezegd biedt ons onderwijs leerlingen optimale kansen om succesvol te kunnen 

functioneren in onze maatschappij. 

 

OVO ziet de openbare school als een ontmoetingsplaats voor mensen. Een plaats waar ruimte is 

voor de verschillen die de brede, algemene toegankelijkheid van onze scholen met zich 

meebrengt. In alle diversiteit en verscheidenheid stellen wij duidelijke waarden en normen 

centraal en stellen we grenzen aan gedrag van leerlingen, ouders en personeelsleden. De drie 

centrale kwaliteiten van ons onderwijs, Openheid, Verbinding en Ontplooiing, zijn hierbij leidend.   

 

Openheid speelt binnen onze organisatie op veel vlakken. Er is openheid in de relatie tussen 

leerkrachten en leerlingen en hun ouders, maar ook in de manier waarop leerkrachten en 

leidinggevenden samen vorm geven aan de sfeer op school. Openheid ook in de relatie tussen 

de school en haar omgeving en tussen de stichting en maatschappelijke organisaties.  
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Verbinding krijgt in onze organisatie onder andere vorm in het pedagogisch en sociaal klimaat. 

Leerlingen moeten zich ingebed voelen in een veilige en uitdagende omgeving. Verbinding krijgt 

bovendien heel concreet vorm in ons respect voor en onze betrokkenheid bij verschillen in 

levensbeschouwing en verschillen tussen mensen. We zoeken de synergie om van elkaar te 

kunnen leren. 

 

Ontplooiing is een thema dat staat voor de kansen die al onze leerlingen en leerkrachten  

krijgen om zich naar eigen aard en aanleg te ontwikkelen. Daarom ook is ons onderwijs, net als 

onze leerlingen en leerkrachten, veelkleurig en inspirerend. 

 

 

2. ORGANISATIE  

2.1 ORGANOGRAM 
 

                      Organogram stichting OVO

stafbureau

stichting OVO

Managementoverleg

stichting OVO

o.b.s.

De Baanbreker

s.b.o.

De Rotonde

Circuitschool

J.P. Waale

Daltonschool

De Poorter

Anne Frankschool

Meander S.G. o.b.s. Merwedonk

Graaf Reinaldschool samenwerkingsschool

De Tweemaster

Merwedeschool

locatie Pietersweer

locatie Bellefleur

Driemaster

Bovenschools directeur

primair onderwijs

Gymnasium Camphusianum

Rector

Gymnasium Camphusianum

Merewade College

Locatie Wijdschild

mavo-havo-vwo(+)

Merewade College

Locatie Vries Robbéweg

vmbo

Merewade College

Locatie PrO

praktijkonderwijs

Voorzitter

--------------------------------

Leden centrale directie

Merewade College

Directeur-bestuurder

Algemeen Bestuur

stichting OVO
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2.2 HET BESTUUR  
 

Samenstelling, taken en bevoegdheden 

 

De bestuursorganen van de Stichting, samen te noemen “het bestuur”, bestaan uit het algemeen 

bestuur en de directeur-bestuurder. Het algemeen bestuur bestaat uit zeven leden en de leden 

worden benoemd door de gemeenteraden van Gorinchem en van Hardinxveld-Giessendam. De 

leden van het algemeen bestuur zijn allen maatschappelijk betrokken en denken en handelen 

vanuit hun expertise en hun professionele achtergrond mee met de ontwikkelingen binnen de 

scholen en binnen de Stichting.  

De directeur-bestuurder is benoemd door het algemeen bestuur. 

 

De verdeling van de taken en de bevoegdheden tussen het algemeen bestuur en de directeur-

bestuurder zijn omschreven in de statuten en in het bestuursreglement. Het algemeen bestuur is 

in haar functioneren te omschrijven als een Raad van Toezicht: toezichthoudend en zeer 

betrokken. In dit bestuursmodel berust de dagelijkse leiding en de uitvoering van strategie en 

beleid bij het dagelijks bestuur: de directeur-bestuurder. Feitelijk is de directeur-bestuurder belast 

met de dagelijkse leiding van de Stichting. 

De algemene en bijzondere taken en bevoegdheden die door de directeur-bestuurder aan de 

rector van het Gymnasium, de voorzitter van de centrale directie van het Merewade College en 

de bovenschools directeur primair onderwijs worden gemandateerd, evenals de richtlijnen voor 

de uitoefening van die mandaten, zijn vastgelegd in het managementstatuut. 

 

 

Functies en personen 
 

Functie 2011  

Voorzitter dhr. drs A.L. de Joode 

Secretaris dhr. A. Struijs 

Penningmeester mw. S. Verrijp-Mahnken 

Lid mw. drs C.M. Barger-Venema 

Lid dhr. drs A.C.E. van Overeem 

Lid dhr. drs R. Pastoor 

Lid mw. drs H.F. Kraaijeveld-Tromp 

 
 

Mevrouw Kraaijeveld-Tromp is in 2011 als nieuw lid toegetreden tot het algemeen bestuur van 

Stichting OVO. Zij is voorgedragen door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) 

van de scholen uit Hardinxveld-Giessendam.  

 

Directeur-bestuurder is dhr. drs G. A. Toering. 
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Activiteiten en aandachtspunten 
 

Het algemeen bestuur is in 2011 vijf keer in vergadering bijeen geweest. In deze vergaderingen 

is onder andere gesproken over: 

 De meerjaren leerlingenprognoses waarbij met name in het primair onderwijs voor de 

komende jaren een structurele daling van het aantal leerlingen voorzien wordt. Een krimp die 

overigens voor het hele land geldt.  

 De Planning- en Controlcyclus 2011. 

 De periodieke managementrapportages en de zomernota. 

 De jaarrekening 2010, de kaderbrief bij de begroting 2012 en de begroting 2012. 

 De jaarresultaten van de brede school Laag Dalem Zuid, waarin De Merwedonk participeert 

en van WLZ waarin het Gymnasium deelneemt. 

 De ontbinding van de Stichting WLZ en van de cv WLZ en van de cv SBS LDZ.  

 De fusie van de Baanbreker met de Meander Scholengemeenschap en de overdacht van de 

Rotonde aan ons Samenwerkingsverband WSNS 41-07. 

 Met onze accountant over het in control zijn van de Stichting en over het door OVO gevoerde 

risicomanagement.  

 De beleidsjaarplannen van de scholen voor 2011-2012 en de bezuinigingen in het primair 

onderwijs. 

 Het imago van onze scholen.  

 Het bestuursondernemingsplan van Stichting OVO voor de jaren 2012-2015. 

 Aspecten van ziekteverzuim, - beleid en –preventie en het verslag over 2010. 

 Het bestuurlijk overleg met collega schoolbesturen in Gorinchem over huisvesting en 

onderwijs: het Gorinchems Besturen Overleg. 

 De overgang naar een andere bestuursvorm.  

Op 1 november 2011 was de jaarlijkse vergadering van het bestuur met een afvaardiging van 

beide GMR’-en. Een belangrijk gespreksonderwerp was de beeldvorming van OVO en haar 

scholen en daarmee samenhangende PR-activiteiten.  In dit verband werd ook gesproken over 

de totstandkoming van het OVO-ondernemingsplan en initiatieven vanuit de werkgroep 

communicatie en ouderbetrokkenheid. Een ander breed besproken aspect was de overgang naar 

een andere bestuursstructuur: het Raad van Toezichtmodel en hoe daarin de wettelijk vereiste 

vertegenwoordiging van de GMR zou kunnen worden vormgegeven.  

 

Het algemeen bestuur heeft verspreid over het jaar 2011: 

 Besloten tot het instellen van een bovengrens aan het aantal inschrijvingen van leerlingen in 

klas 1 van het Gymnasium (maximaal 140). 

 Besloten tot een lokalenuitbreiding van het Gymnasium in Het Gebouw van WLZ.  

 De jaarrekening 2010 vastgesteld. 

 De kaderbrief en de begroting 2012 goedgekeurd/vastgesteld. 

 Voor de personeelsformatie 2011-2012 in het primair onderwijs een tegemoetkoming van  

€ 300.000 uit het Eigen Vermogen goedgekeurd.  

 Het besluit genomen om over te gaan tot de invoering van het Raad van Toezichtmodel in 

2012. 

 

 

 



Financieel Jaarverslag 2011 DEF DIGITAAL Bestuursverslag 5  

2.3 Gemeenteraden en het Gemeenschappelijk Orgaan 

De gemeenten houden als locale overheid ingevolge wetgeving toezicht op het bestuur van de 

openbare Stichting. In het kader van deze toezichthoudende taak zijn de gemeenten belast met:  

 de goedkeuring van de begroting, de begrotingswijziging, de jaarrekening en het jaarverslag 

van de Stichting; 

 de benoeming en het ontslag van leden van het algemeen bestuur van Stichting OVO; 

 de goedkeuring van wijzigingen van de statuten; 

 de ontbinding van de Stichting indien sprake is van ernstige taakverwaarlozing door het 

bestuur of functioneren in strijd met de wet. 

Omdat er bij Stichting OVO sprake is van twee gemeenten en de beide gemeenten belang 

hebben bij een gezamenlijke uitoefening van hun toezichthoudende taak, hebben zij hun toezicht 

gecoördineerd in het Gemeenschappelijk Orgaan. Dit overlegorgaan bestaat uit de 

portefeuillehouders onderwijs van de beide gemeenten en de directeur-bestuurder. Het 

Gemeenschappelijk Orgaan vergaderde twee keer in 2011. Besproken werden onder andere de 

jaarrekening 2010, de begroting 2012, risicomanagement en tussentijdse 

managementrapportages. 

 

 
2.4 Het managementoverleg Stichting OVO  

 

In het managementoverleg Stichting OVO wordt onder voorzitterschap van de directeur- 

bestuurder samen met de rector van het Gymnasium, met de voorzitter van de centrale directie 

van het Merewade College en met de bovenschools directeur primair onderwijs overleg gevoerd 

over alle zaken die voor meer dan één school van belang zijn, dan wel van belang voor de 

Stichting als geheel. In de jaarkalender worden deze bijeenkomsten gemiddeld eens in de vier tot 

vijf weken geagendeerd. Meer dan voorheen opereert dit managementoverleg als een collegiaal 

geheel. Eens in de vier tot vijf weken een algemeen overleg en eens in de vier tot vijf weken een 

meer financieel en personeel getint overleg waaraan ook de controller en de coördinator 

personele zaken deelnemen.    

 
 

2.5 Het stafbureau  
 

Het stafbureau verleent ondersteuning aan de scholen, aan de directeur-bestuurder en aan het 

algemeen bestuur. Op het stafbureau wordt voor alle scholen de financiële, de personele en de 

salarisadministratie gevoerd. Zaken die de bedrijfsarts, het ziekteverzuim en ziektepreventie 

betreffen worden vanuit het stafbureau geagendeerd, gecoördineerd, uitgevoerd en bijgehouden. 

Ook ondersteunt het stafbureau de scholen in zaken met betrekking tot huisvesting, 

gebouwenbeheer en –onderhoud en aanpalende gebieden. De Planning- en Controlcyclus,  van 

prognoses van leerlingenaantallen en formatieplanning via begroting en managementrapportages 

naar jaarrekening, zijn eveneens werkzaamheden die op het stafbureau worden uitgevoerd. 

De werkzaamheden op het stafbureau worden verricht onder de leiding van de directeur-

bestuurder. De directeur-bestuurder werkt vanuit het stafbureau. 
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2.6 De scholen 

 
Al onze scholen genieten een grote mate van autonomie. Zo zijn bijvoorbeeld de 

onderwijskundige keuzes, de zorg voor de onderwijskwaliteit, de leerlingbegeleiding en de 

personeelszorg zaken die op schoolniveau gestalte krijgen. De rector / schooldirecteur is 

verantwoordelijk voor de resultaten van zijn school. In het primair onderwijs vindt de eerste 

afstemming plaats in hun directeurenberaad. Uiteindelijk wordt over het gevoerde beleid en de 

resultaten verantwoording afgelegd aan de directeur-bestuurder. 

 

 

Leerlingenaantallen 

 

In onderstaande tabel staan de werkelijke leerlingenaantallen van 2008 t/m 2011 en de 

prognoses van de leerlingenaantallen van 2012 t/m 2015.  

Het leerlingenaantal op OVO-niveau is de laatste jaren redelijk stabiel geweest. Onderling zijn er 

verschillen. Het Gymnasium blijft onstuimig groeien, bij het Merewade College zagen we een 

paar jaar een daling, gevolgd door een voorzichtige toename. De daling in het primair onderwijs 

is een autonome als gevolg van minder kinderen in de schoolleeftijd: de landelijke krimp. 

Daarnaast heeft ons primair onderwijs vanaf 1 augustus 2011, door de overdracht van onze sbo-

school de Rotonde naar het Samenwerkingsverband 41-07, 78 leerlingen minder.  

 

De leerlingenprognoses zijn in september 2011 opgesteld door de centrale directie van het 

Merewade College, de rector van het Gymnasium, de bovenschools directeur primair onderwijs 

en de schooldirecteuren. De leerlingenprognoses zijn gebruikt voor de berekening van de 

rijksbijdragen in de meerjaren(formatie)begroting.  

 

 
Gymnasium MWC 

Primair 
Onderwijs 

Totaal OVO 

Werkelijk 1-10-2008 * 510 1.486 2.033 4.029 

Werkelijk 1-10-2009 * 563 1.455 2.014 4.032 

Werkelijk 1-10-2010 636 1.462 1.975 4.073 

Werkelijk 1-10-2011 683 1.475 1.880 4.038 

Prognose 1-10-2012 703 1.463 1.808 3.974 

Prognose 1-10-2013 713 1.451 1.777 3.941 

Prognose 1-10-2014 723 1.500 1.748 3.971 

Prognose 1-10-2015 728 1.509 1.749 3.986 

 
* Voor de vergelijkbaarheid zijn, ondanks dat ze nog geen onderdeel van onze Stichting waren, de 
leerlingaantallen van de scholen uit Hardinxveld-Giessendam opgenomen.  
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Kengetallen personeel per 1 oktober 2011 
 
Aantal fte 1 
 

 
VO PO Stafbureau Totaal OVO 

Totaal 1-10-2008 180,5 132,9 8,2 321,6 

Totaal 1-10-2009 188,0 130,0 9,7 327,7 

Totaal 1-10-2010 179,8 154,4 9,8 344,0 

Totaal 1-10-2011 194,8 121,0 9,8 325,6 

 
 

De stijging van 15 fte in het VO (van 179,8 fte per 1 oktober 2010 naar 194,8 fte per 1 oktober 

2011) is te verklaren door: 

- Meer formatie (+ 5,5 fte) op het Merewade College. Op de Wijdschildlaan is als gevolg van 

de stijging in het aantal leerlingen 3 fte meer geformeerd.   

- Meer vervangers wegens ziekte op het Merewade College t.o.v. vorig jaar: 6 fte. 

- Meer formatie (+2,5 fte) op het Gymnasium door de stijging in het aantal leerlingen. 

- Vervanging wegens ziekte van 1 fte op het Gymnasium (t.o.v. 0 fte vorig jaar). 

 

De afname van 33 fte in het primair onderwijs (van 154,4 fte per 1 oktober 2010 naar 121 fte per 

1 oktober 2011) is als volgt te verklaren: 

- Het personeel van het Samenwerkingsverband en de sbo-school de Rotonde zat tot 1 

augustus 2011 in het personeelsbestand van OVO PO met totaal 25 fte. Per 1 augustus 

2011 zijn deze medewerkers overgedragen naar het bestuur van het 

samenwerkingsverband. 

- In de formatie van OVO PO is met ingang van het nieuwe schooljaar 2011-2012 (= per 1 

augustus 2011) 8 fte bezuinigd. 

 
 
 
Aantal fte naar functie ¹ 
 

 
VO PO Stafbureau Totaal OVO 

Bestuur   1,0 1,0 

Directie 6,0 11,5  17,5 

OP 151,0 100,4  251,4 

OOP 37,9 9,1 8,8 55,7 

Totaal 1-10-2011 194,8 121,0 9,8 325,6 

 
 

                                                
1
  Het aantal fte is inclusief BAPO en tijdelijke taakuitbreidingen. 

De fte-cijfers van het VO en het stafbureau zijn inclusief vervanging wegens ziekte.  

De fte-cijfers van het PO zijn exclusief  vervanging wegens ziekte.  
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Nominaal aantal medewerkers per 1 oktober 2011 
 

 VO PO Stafbureau Totaal OVO 

Aantal medewerkers 256 177 14 447 

     

Verhouding man / vrouw 48% / 52% 17% / 83% 21% / 79% 35% / 65% 

     

Gem. leeftijd 45,9 45,4 47,1 46,1 

 
In 2010 was de verhouding man / vrouw: 33% / 67%. 
 
 
2.7 Ziekteverzuim 

 

Ziekteverzuimpercentages 2 
 

 Voortgezet 
Onderwijs 

Primair 
Onderwijs 

Stafbureau Totaal OVO 

OVO in 2011 4,75% 8,24% 2,42% 6,22% 

     

OVO in 2010 5,05% 7,26% 0,93% 5,98% 

Referentiegroep 2010 4,85% 6,14%  5,10% 

     

OVO in 2009 4,35% 5,05% 1,80% 4,56% 

Referentiegroep 2009  6,28%  5,00% 

 
Voor OVO totaal is het ziekteverzuimpercentage, vergeleken met 2010, gestegen van 5,98% 

naar 6,22%. Dat percentage van 6,22% ligt ook boven het referentiecijfer van 2010.   

 

Voor OVO VO zien we een lichte daling, van 5,05% naar 4,75%, iets onder de referentiegroep in 

2010.  Er was in 2011 een forse daling bij het Gymnasium (van 4,90% naar 2,30%) en een lichte 

stijging bij het Merewade College (van 5,09% naar 5,51%).  

  

Bij OVO PO is het ziekteverzuimpercentage in 2011 weer toegenomen: van 7,26% naar 8,24%, 

boven het referentieniveau van 6,14 % in 2010. Deze stijging lijkt mede zijn oorzaak te hebben in 

de veranderende omstandigheden waarbinnen het primair onderwijs zich landelijk ontwikkelt: 

(aangekondigde) bezuinigingen gaan gepaard met strengere eisen van de inspectie van het 

onderwijs, waardoor leerkrachten een grotere werkdruk ervaren. Door de tekortschietende 

lumpsum en de daling van het aantal leerlingen moest er in het PO in 2011 op het personeel 

bezuinigd worden (afname van 8 fte). Daarnaast hebben het opheffen van de Baanbreker en het 

overdragen van onze school voor speciaal basisonderwijs de Rotonde aan ons  

samenwerkingsverband geleid tot veel onrust dat zich dan weer vertaald in een hoger verzuim.  

 

Een verklaring voor het hogere verzuimcijfer voor het PO in het algemeen, vergeleken met het 

VO zou kunnen zijn dat medewerkers van het PO misschien langer blijven doorwerken terwijl het 
                                                
2
 Cijfers van de referentiegroepen over 2011 zijn op dit moment nog niet bekend 
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eigenlijk niet kan. De klas “in de steek laten” doe je niet zo maar en in de praktijk is het ook 

minder goed mogelijk om gedeeltelijk te verzuimen: het is alles of niets. Langduriger zieken 

hebben vrijwel altijd een lang re-integratietraject nodig. In het primair onderwijs kan er moeilijk 

gefaseerd opgebouwd worden; er moet toch iemand de hele dag voor een klas staan. Daarom 

wordt in het re-integratietraject veelvuldig gebruik gemaakt van werken op arbeidstherapeutische 

basis. Dit resulteert dan wel in hogere ziekteverzuimpercentages maar heeft als voordeel dat er 

een vervanger voor de klas staat. 

 

Onze bedrijfsarts heeft in 2011 ongeveer 20 keer spreekuur gehouden. Zo’n spreekuur beslaat 

doorgaans een dagdeel. Uit deze spreekuren doemt het volgende beeld van verzuimoorzaken 

op. 
 

 
Voortgezet 

Onderwijs 
(W) 

Primair 

Onderwijs 
(W) 

Klachten houdings- en bewegingsstelsel 21% (0%) 14% (0%) 

Psychische klachten 41% (30%) 52% (58%) 

Overige klachten 38% (11%) 34% (10%) 

 

(W) = werkgerelateerd 

Overige klachten: ernstige aandoeningen en/of klachten met een complex karakter.  

 

Binnen het VO wordt minder dan de helft veroorzaakt door psychische klachten. Daarvan is de 

oorzaak bij ongeveer een derde (30%) van de gevallen werkgerelateerd. Daarbij moet je denken 

aan ervaren werkdruk, verstoorde arbeidsverhoudingen en dergelijke. Veelal is er ook sprake van 

een privé gerelateerde component.  

Binnen het PO wordt meer dan helft van de gevallen veroorzaakt door psychische klachten. 

Hiervan is in ruim de helft  (58%) van de gevallen sprake van een werkgerelateerde oorzaak. 

Deze uitkomst baart ons zorgen en er zal in 2012 extra op gelet en op gestuurd worden.  

 

Ook in 2011 hebben we blijvend aandacht geschonken aan het frequent kortdurend verzuim door 

middel van gesprekken door de casemanager met betrokkene. Bij kortdurend verzuim is vaak 

sprake van een keuze, waarbij ziekte niet altijd de primaire oorzaak van het verzuim is. Ook in 

2012 zullen we deze werkwijze voortzetten.  

In 2011 hebben we onze aandacht en zorg ook gericht op het zo vroeg mogelijk herkennen van 

dreigende (psychische) problemen bij werknemers zodat door preventief signaleren met name de 

arbeidsgerelateerde problemen adequater aangepakt kunnen worden. In een zo vroeg mogelijk 

stadium kunnen dan intensievere begeleidingstrajecten met concrete einddoelen worden gestart. 

Hierbij is de rol van de casemanager cruciaal. Succesvol terugdringen van dit verzuim kan ook  

worden gerealiseerd door het structureel aanbieden van passende werkzaamheden aan 

medewerkers die beperkingen ervaren door ziekte.  

 

Het intensief samenwerken tussen de betrokken en verantwoordelijke partijen (leidinggevende / 

directie, casemanager, verzuimcoördinator en bedrijfsarts) in de vorm van structureel overleg 

heeft in het VO een aantoonbaar positief effect op het terugdringen van verzuim. Deze aanpak 

heeft zich binnen het VO reeds bewezen. Voor het PO zal dit structurele overleg in 2012 een 

nadere invulling krijgen.   
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2.8 Organisatorische ontwikkelingen 
 
In 2011 was Stichting OVO organisatorisch volop in ontwikkeling. 

 

Per 1 augustus 2011 is onze school voor speciaal basisonderwijs de Rotonde overgedragen aan 

ons samenwerkingsverband WSNS 41-07. 

 

Binnen OVO vond er per 1 augustus 2011 een fusie plaats tussen de Meander 

Scholengemeenschap en de Baanbreker. Het Brin-nummer van de Baanbreker is toen ook 

komen te vervallen. De leerlingen van de Baanbreker zijn bijna allemaal naar een andere OVO-

school gegaan. Onze daltonschool de Poorter heeft het grootste aantal leerlingen van de 

Baanbreker opgenomen in hun nieuwe schoolgebouw het Gildenplein. Dit nieuwe schoolgebouw 

werd met ingang van 24 oktober 2011 in gebruik genomen.   

 

Per 1 januari 2012 is de Stichting WLZ ontbonden en daarmee ook de cv’s WLZ en SBS LDZ.  

In 2011 is met de betrokken partners: de gemeente Gorinchem en de woningstichting Poort 6, 

zeer frequent en indringend vergaderd en gesproken om te komen tot een voor alle partijen 

optimale uitkomst bij liquidatie van de Stichting WLZ  en de cv’s WLZ en SBS LDZ. 

 

Het Gymnasium Camphusianum heeft van de gemeente Gorinchem het Gebouw WLZ als 

unilocatie toegewezen gekregen. In verband met de leerlingengroei heeft het Gymnasium ook 

toestemming gekregen om het aantal lokalen uit te breiden. Deze verbouwing is in het najaar van 

2011 gerealiseerd. De nieuwe lokalen zijn met ingang van januari 2012 in gebruik genomen. 

 
 

3. ONDERWIJS 

 

3.1 HET GYMNASIUM CAPHUSIANUM 

 
Het Gymnasium Camphusianum is een categorale school die in zijn onderwijs een centrale 

plaats toekent aan de klassieke cultuur en zijn leerlingen kennis en vaardigheden bijbrengt die 

nodig zijn voor een geslaagde vervolgstudie in het wetenschappelijk onderwijs.  

Rector is de heer drs. J.C. Ruitenbeek. 

 

 

3.1.1 Onderwijskundig beleid 

 

De ontwikkeling van doorlopende leerlijnen vormt sinds 2005 de rode draad in het 

onderwijskundig beleid van het Gymnasium. Ook in 2011 heeft die ontwikkeling niet stil gestaan.  

Ook onze ontwikkeling als Begaafdheidprofielschool (BPS) is duidelijk van de grond gekomen 

door de vorming van een interne werkgroep en de aandacht voor BPS op studiedagen.  

Onze contacten met basisscholen (binnen OVO en in de regio) en universiteiten (Utrecht, Leiden, 

Delft en Nijmegen) nemen sterk toe.  

De evaluatie over de Vernieuwde Tweede Fase is verder uitgevoerd, terwijl er in de onderbouw 

speciale aandacht is geweest voor de overgangsnormen bij Klassieke Talen. Het vak Natuur 

Leven & Technologie (NLT) zal voorlopig niet worden ingevoerd. 
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De kosten voor de gratis schoolboeken zijn fors beperkt met zo’n € 40.000, wat niet verhinderde 

dat de ontwikkeling van eigen lesmateriaal groeit (met een lesmethode voor Latijn in leerjaar V en 

Grieks in leerjaar I). 

Er is veel aandacht, tijd en geld besteed aan de ICT-ontwikkeling: servers en de aansturing 

daarvan zijn vernieuwd, draadloos netwerk is in een groot gedeelte van de school beschikbaar, 

een netbookklas in leerjaar I fungeert als pilot, bij vele vakken zijn digitale leermiddelen en het 

gebruik van digiborden een geïntegreerd onderdeel van de les en de digitale leeromgeving is 

sterk gegroeid.  

Internationalisering is een vast onderdeel van het curriculum geworden, in de leerjaren II t/m V 

door excursies en reizen, in leerjaar IV door een uitwisselingsproject met de Verenigde Staten 

van Amerika, Rusland, Duitsland en (sinds 2011) Turkije. 

 

 

3.1.2 Kwaliteitsbeleid 

 

De ontwikkeling van een nieuw Schoolplan is enigszins vertraagd (tot 2012). In 2011 is een groot 

gedeelte van Vensters voor Verantwoording geïmplementeerd, de afronding komt in voorjaar 

2012 tot stand. De Gymnasiale Enquête 2011 is een gebruikelijk toetsingskader voor onze eigen 

schoolontwikkeling. Het Camphusianum bevindt zich in de subtop van de eigen onderwijssector 

en scoort goed in het onderzoeken van Trouw en Elsevier. In gymnasiale kring is een 

visitatietraject in ontwikkeling, waarin het Camphusianum gaat participeren. Een van de OVO-

basisschool-directeuren en de rector hebben met regelmaat collegiale consultatie. Beleid en 

resultaten van de school worden met regelmaat besproken met Leerlingenraad, Oudervereniging 

en Medezeggenschapsraad. Al met al is er een sterke aandacht voor onze horizontale 

verantwoording. 

 

 

3.1.3 Huisvesting 

 

Absolute mijlpaal in 2011 was de afronding van de nieuwe zijvleugel in Het gebouw. Het 

Camphusianum is vijf lokalen en twee kamers rijker en is geschikt voor een leerlingenaantal van 

ca. 730 in 2015. In 2011 is ook de ontvlechting van het project en de Stichting WLZ een feit 

geworden. Dat betekent voor het Camphusianum (en OVO) een nieuwe, zware 

verantwoordelijkheid bij de exploitatie van het schoolgebouw. Een nieuw 

meerjarenonderhoudsplan is tot stand gekomen. 

Een nieuw uitgiftepunt voor de schoolkantine is geplaatst op het zelfstudieplein. 

 

 

3.1.4 Leerlingen 

 

De afspraak tussen Bestuur en school uit 2010 is uitgevoerd: vijf eersteklassen zijn gevormd met 

141 leerlingen, een loting was niet nodig. 

Het leerlingenaantal is gegroeid van 635 in 2010 naar 683 in 2011: 341 meisjes en 342 jongens 

zijn verdeeld over 25 klassen met een gemiddeld aantal leerlingen van 27,4. 

In de komende jaren zal het aantal leerlingen nog licht stijgen door de maximale instroom van 

140 leerlingen per schooljaar. In 2015 verwachten we een stabilisatie van het leerlingenaantal 

rond 730. 
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3.1.5 Personeel 

 

Het Integraal Personeelsbeleid (IPB) is voor een eerste jaar in 2011 uitgevoerd, de 

gesprekkencyclus is gestart, waarbij persoonlijke ontwikkelingsplannen en 

bekwaamheidsdossiers een belangrijke rol spelen. Mede door de forse instroom van nieuwe 

collega’s zijn diverse docenten  in opleiding en hebben de afronding daarvan in zicht, mede door 

de steun vanuit school en de zgn. Lerarenbeurs. Het is in 2011 nog niet gelukt om een intern 

intervisietraject te starten. 

 

De eerste fase van het Actieplan Leerkracht (2009-2011) is succesvol afgerond. De functimix LB-

LC-LD is in de periode 2008-2011 radicaal gewijzigd: van (een verhouding in procenten van) 51-

10-39 naar 17-41-42! Daarbij moet worden aangetekend dat de noodzakelijke, geoormerkte 

reserve voor uitvoering van het Actieplan volgens plan in 2011 fors is gegroeid. 

 

De scholingsuitgaven van ruim € 20.000 zijn lager dan de verwachte uitgaven. Een belangrijke 

reden daarvoor is het uitstel van scholing voor Passend Onderwijs en Begaafdheidsprofiel naar 

2012 (in de begroting van  2012 is een budget van € 40.000 opgenomen). Opgemerkt moet 

hierbij worden dat er een forse spanning bestaat tussen scholing van personeel en behoud van 

onderwijstijd! 

 

Door het beperkte aantal langdurig zieke collega’s waren de vervangingskosten lager dan 

begroot. 
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3.2 HET MEREWADE COLLEGE 
 
Het Merewade College is een brede scholengemeenschap met praktijkonderwijs, 

leerwegondersteunend onderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, hoger algemeen 

voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (atheneum).   

De directie wordt gevormd door een centrale directie bestaande uit drie personen, met als 

voorzitter dhr. J. van Veen en als leden de heren P. Lommers en W. Langens. 

  
 

3.2.1 Onderwijskundig beleid 

 

De onderwijskundige ontwikkelingen op de locatie Pro en de locatie De Vries Robbéweg hebben 

vooral in het teken gestaan van de versterking van de doorstroming richting het mbo. Het 

zogenaamde VM2-project op de Vries Robbéweg en het Aka-project op de Pro hebben hun nut 

bewezen. Meer leerlingen halen hun MBO-diploma en minder leerlingen haakten af. In cijfers, in 

2011 deden in het kader van het VM2-project 9 leerlingen examen en allen zijn op MBO-2 niveau 

geslaagd. Van de 13 leerlingen die de zogenaamde Aka-opleiding hebben gedaan, hebben allen 

hun diploma op MBO-1 niveau gehaald. Het onderzoek om VM2 locatiebreed in te voeren loopt 

nog. Landelijk wordt deze ontwikkeling ondersteund. Vooral ook omdat hiermee het aantal  

VSV-‘ers aantoonbaar afneemt.  

 

Het werken met laptops is in de gemengde leerweg verder uitgebreid naar klas 4. De docenten 

maken gebruik van It’s Learning. Het doel om meer digitaal te werken en minder met 

schoolboeken is gehaald. 

Om het onderwijs op de praktijkschool nog meer op de leerling af te stemmen is vanaf 2009 het 

zogenaamde competentie gerichte onderwijs geïntroduceerd. In januari 2011 is de pilot “Iedere 

leerling een eigen laptop” op deze locatie gestart. De laptop blijkt een prima hulpmiddel bij het 

competentie gericht onderwijs. De leerlingen werken geconcentreerder en behalen goede 

schoolresultaten. 

 

De opbrengsten van de locatie De Vries Robbéweg zijn volgens de kwaliteitskaart van de 

inspectie voor alle onderdelen en sectoren voldoende tot goed. Dit geldt, zie het bovenstaande,  

ook voor de Pro. 

Op de Wijdschildlaan is ingezet op  het creëren van een rustige, maar ook uitdagende 

leeromgeving, zowel voor leerlingen als docenten. Buitenlessige initiatieven zijn geconcentreerd  

in 3 of 4 projectweken. Er wordt gewerkt met een jaarrooster in plaats van een modulerooster. 

Het doel om meer rust rondom het lesgebeuren te krijgen, is behaald. 

 

Het Merewade College, locatie Wijdschildlaan, is Technasium-school geworden. Samen met 6 

andere scholen vormt zij het netwerk Rivierenland. Het Technasium geeft een impuls aan het 

bètaonderwijs en probeert de natuurwetenschappelijk/technisch geïnteresseerde leerlingen in het 

VO beter te bedienen. Zo is de keuze voor de profielen met natuurkunde duidelijk toegenomen. 

Deze ligt boven de 50 %. 

 

Het doel om het segment van vwo leerlingen te vergroten is behaald, het aantal inschrijvingen is 

verdubbeld. 
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De ingezette ontwikkeling van talenten is vertaald in de opzet van Artfactory, Sports en Fast Lane 

Discovery. De voortgang hiervan wordt in het voorjaar 2012 geëvalueerd. 

 

De opbrengsten van de examenjaren 2009, 2010 en 2011 zijn voor de mavo en havo op alle 

onderdelen voldoende. Voor het atheneum zijn de gemiddelde CE-cijfers onvoldoende en het 

verschil  tussen het SO en het CE is te groot. Hiertoe is beleid ontwikkeld. 

 
 

3.2.2 Kwaliteitsbeleid / kwaliteitszorg 
 

In 2011 is het Merewade College gebruik gaan maken van Vensters  voor Verantwoording. 

 

Voor de Wijdschildlaan en De Vries Robbeweg is Vensters geheel gepubliceerd, voor de Pro 

gedeeltelijk. In het voorjaar van 2012 is voor het gehele Merewade College Vensters voor 

Verantwoording gepubliceerd en operationeel. 

 

 
3.2.3 Huisvesting 

 
In 2011 is huisvesting een belangrijk item geweest. 

Op de locatie Wijdschildlaan heeft in 2011 een onverwachte groei van het aantal leerlingen tot 

boven de 1.000 plaatsgevonden. De school is gebouwd voor maximaal 960 leerlingen. Dit leidt 

tot krapte met name in de zogenaamde verkeersruimtes, zoals gangen en trappen.  

In dit schoolgebouw zijn bovendien plannen voor de verbouwing van het Technasium ontwikkeld, 

waarvan het de bedoeling is dat deze in 2012 wordt gerealiseerd. 

 

Op de locatie De Vries Robbéweg  is er ruimtecapaciteit over. Onderhandelingen met het Wellant 

College over in gebruikneming van praktijkruimtes en lokalen hebben niet tot het gewenste 

resultaat geleid. 

 

De gedachte om de locaties van  De Vries Robbéweg en Pro onder één dak te brengen, is vooral 

op grond van pedagogische overwegingen voor de kalenderjaren 2011 en 2012 niet langer een 

optie. Een en ander betekent wel dat de zorg voor de dure vierkante meters blijft bestaan. 

 

 
3.2.4 Leerlingen 

 
Verloopoverzicht aantal leerlingen 

 Wijdschild 
laan 

Vries Robbé Pro Totaal MWC 

1-10-2008 968 390 128 1.486 

1-10-2009 942 398 115 1.455 

1-10-2010 952 397 113 1.462 

1-10-2011 1.003 381 91 1.475 
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Zowel op de locatie De Vries Robbéweg als op de locatie Pro is het leerlingenaantal gedaald. De 

landelijk afnemende belangstelling voor vmbo gaat kennelijk ook op voor de locatie De Vries 

Robbéweg.  

 

De analyse voor de terugloop van het aantal leerlingen op ons praktijkonderwijs wees uit dat met 

name de terugloop van het speciaal basisonderwijs De Rotonde hier in sterke mate de oorzaak 

voor was. In het openbaar primair onderwijs wordt minder snel verwezen naar speciaal onderwijs, 

blijven de leerlingen langer op het reguliere onderwijs en worden zo  minder leerlingen 

doorverwezen naar het praktijkonderwijs. 

 

Op de locatie Wijdschildlaan was er een onverwachte groei van zo’n 50 leerlingen. Dit lag niet 

zozeer aan de instromers aan het begin van het schooljaar, maar veel meer aan de gunstige 

balans tussen in- en uitstroom aan het einde van het schooljaar. Met andere woorden, meer 

eigen leerlingen bleven en meer spijtoptanten van andere scholen voor voortgezet onderwijs 

stroomden in.  

 

 
3.2.5 Personeel 

 
In het kader van het Actieplan Leerkracht, ofwel de Functiemix, zijn de vereiste percentages voor 

de toekenning van de functieschalen LC en LD behaald. Het beleid is in overleg met de PMR 

ontwikkeld. De uitvoering is goed verlopen.  

  

De inzet van jong en soms onbevoegd personeel, leidde tot relatief veel scholingskosten. 

Daarnaast is er nieuw beleid ontwikkeld, zoals dat in het kader van het Technasium, waaraan 

scholingskosten verbonden waren. Ook de interne scholingskosten voor coaching waren hoog. 

 

In het kader van bewust maatschappelijk personeelsbeleid zijn via de zogenaamde Wajong-

regeling drie functionarissen aangesteld.  

 

De salariskosten van vervanging wegens ziekte zijn in 2011 helaas meer dan verdubbeld.  
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3.3 HET PRIMAIR ONDERWIJS 

 

Het collectief van acht scholen voor primair onderwijs zorgt via een scala van onderscheidende 

schoolconcepten voor een breed en passend onderwijsaanbod voor diverse typen leerlingen. 

Alle scholen hebben elk een eigen directeur. Zij komen periodiek bij elkaar voor overleg in het 

directieberaad dat onder leiding staat van de bovenschools directeur primair onderwijs, de heer 

A. Goedegebuur. In dit overleg worden actuele ontwikkelingen besproken, vindt afstemming 

plaats en worden beleidsadviezen voorbereid. 

 

3.3.1 Onderwijskundig beleid 

 

Doel van het primair onderwijs van stichting OVO is, dat op iedere school kwalitatief goed 

onderwijs wordt geboden, waarbij systematisch en doelgericht wordt gewerkt aan het 

maximaliseren van prestaties. Dit wordt gerealiseerd in een omgeving waarin alle leerlingen 

actief en betrokken leren, goede leerprestaties behalen en zich gewaardeerd voelen in hun 

ontwikkeling.  

 

Om bovengenoemde doelen te realiseren is een aantal acties ondernomen. In 2010 is een start 

gemaakt met het ontwikkelen van een OVO-toetskalender die voor al onze scholen geldt. 

Daarnaast hebben onze scholen zich nog meer bekwaamd in het handelingsgericht werken en 

het werken met de één-zorg-route: een didactisch handelen, waarbij de leerkrachten op vier (!)  

niveaus gedifferentieerde instructie en verwerking verzorgen, zonder dat zij voor ieder kind een 

eigen handelingsplan hoeven te schrijven. 

 

Een aantal scholen participeert in het Verbeteringsprogramma voor taal, 

woordenschatontwikkeling en lezen, middels de Taalpilot. Er is een interne coach benoemd die 

leerkrachten begeleidt bij het opbrengst- en handelingsgericht werken. 

 

De opbrengsten worden verhoogd door planmatig en cyclisch data te verzamelen, opbrengsten 

te analyseren en zo nodig het onderwijs aan te passen. Om dit goed te kunnen monitoren is het 

format “OVO-PO Diepteanalyse” ontwikkeld, waarmee alle scholen werken. De uitkomsten 

daarvan worden door de school uitgewerkt middels een plan van aanpak. De schooldirecteur 

monitort of de beoogde doelen die in het onderliggende verbeterplan zijn vastgelegd, behaald 

worden.  

 

Er zijn voorbereidingen getroffen door de bovenschools directeur PO en de kwaliteitsmedewerker 

om de opbrengsten van de scholen bovenschools te monitoren en daarover opbrengstgerichte 

gesprekken met de directies en de zorgcoördinatoren van de scholen te houden. Daardoor 

ontstaat (bovenschools) zicht op de vorderingen en toetsresultaten van de leerlingen, zodat 

duidelijk wordt of alle OVO-PO scholen de gewenste kwaliteit genereren en of alle leerlingen zich 

optimaal ontwikkelen. Door deze werkwijze wordt getracht te voorkomen dat scholen een 

aangepast arrangement toegewezen krijgen door de onderwijsinspectie. 

 

Naast opbrengstgericht werken is ICT een ander speerpunt. De kwaliteitsmedewerker 

organiseert netwerkbijeenkomsten, waarbij ICT-coördinatoren o.l.v. een externe deskundige 

begeleid worden. 
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Overzicht eindopbrengsten CITO eindtoets 2010 en 2011 3 

School 2010 2011 

obs de Poorter 539,2 538,2 

obs de Baanbreker 531,5 531,1 

obs Anne Frank 535,2 537,4 

obs de Merwedeschool 536,9 538,7 

obs de Merwedonk 534,5 537,4 

obs Graaf Reinald 537,3 536,8 

obs de Tweemaster 539,9 535,9 

obs J.P. Waale 539,6 533,0 

obs de Driemaster 535,2 535,9 

 
Voor schooljaar 2011-2012 geldt een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de CITO 

eindtoets. De aangepaste systematiek maakt voor alle scholen gebruik van de ongecorrigeerde 

schoolscore. De onder- en bovengrens die geldt is afhankelijk van het percentage gewogen 

leerlingen op de hele school. Deze grenzen zijn afgeleid van het landelijk gemiddelde voor 

scholen met hetzelfde percentage gewichtenleerlingen. 

 

De Baanbreker (waarvan de meeste leerlingen per 1 augustus 2011 zijn ondergebracht in de 

Poorter) en de J.P. Waale scoorden in 2011 onder de inspectienormen. In het plan van aanpak 

van deze scholen wordt beschreven wat er ondernomen wordt om deze opbrengsten te 

verhogen. De ondergrens van de inspectie is voor het schooljaar 2011-2012 gesteld op 533,8 

(met correctie leerlinggewicht).  

 

 

3.3.2 Kwaliteitsbeleid / kwaliteitszorg 
 

Aan het eind van 2011 hadden alle scholen een basisarrangement gekregen van de 

onderwijsinspectie. Een en ander betekent dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit, de 

opbrengsten en de leerlingenzorg van onze scholen. 

 

In 2011 is door het bovenschools management een INK-kwaliteitsinstrument ontwikkeld, dat ten 

doel heeft om alle domeinen waar een school zich mee bezig houdt, te monitoren. Scholen 

schrijven een verbeterplan, als bepaalde essentiële domeinen risicovol zijn, of dreigen te worden. 

Frequent vinden er resultaatgerichte gesprekken plaats met de directeuren, de 

kwaliteitsmedewerker en de bovenschools directeur om het een en ander te monitoren. Dit 

instrument wordt in het schooljaar 2012/2013 uitgebreid met, dan wel vervangen door de 

kwaliteitsmodule “Integraal”, welke een onderdeel is van ParnasSys: ons leerling-administratie- 

en  leerlingvolgsysteem. 

    

                                                
3
 Dit zijn de CITO scores met correctie leerlinggewicht.  
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3.3.3 Huisvesting 
 

Op 1 augustus 2011 vond er binnen OVO een fusie plaats tussen Daltonschool de Poorter en 

obs de Baanbreker, met gelijktijdige opheffing van de laatstgenoemde school. 

 

24 Oktober 2011 was een heuglijke dag voor Daltonschool de Poorter. De tijdelijke huisvesting 

aan de Voermanstraat werd verlaten en de school mocht vanaf dat moment gebruik maken van 

het schitterende nieuwe gebouw ‘het Gildenplein’. Andere participanten in ‘het Gildenplein’ zijn 

onder meer de katholieke school “de Mariëngaarde”, Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG), 

welzijnsorganisatie Stichting Arkelstad en de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS). 

Het Gildenplein werd op 12 november 2011 officieel geopend. 

 

Het Brede Schoolproject Lingeplein, waarin obs de J.P. Waale participeert, zal naar verwachting 

in het najaar van 2013 opgeleverd worden. 

 

Het Brede Schoolproject Hoog Dalem, waarin een voor ons nieuwe school zal worden 

opgenomen, is ernstig in vertraging. De ontwikkeling van de nieuwe wijk Hoog Dalem stagneert. 

 

 

3.3.4 Leerlingen 

 
Verloopoverzicht werkelijk aantal leerlingen OVO PO 

School 1 oktober 2010 1 oktober 2011 

obs de Poorter 143 197 

obs de Baanbreker 68 0 

obs Anne Frank 274 271 

obs de Merwedeschool 168 160 

obs de Merwedonk 539 546 

obs Graaf Reinald 201 188 

obs de Tweemaster 138 145 

obs J.P. Waale 90 103 

obs de Driemaster 276 271 

sbo de Rotonde 78 0 

TOTAAL OVO PO 1.975 1.880 

 

Per 1 oktober 2011 hadden we 1.880 leerlingen, 95 minder dan in oktober 2010. De afname van 

het aantal leerlingen wordt met name veroorzaakt door de overdracht van sbo-school de Rotonde 

met 78 leerlingen naar het samenwerkingsverband WSNS 41-07.  

 

Voor 1 oktober 2012 verwachten we 1.815 leerlingen, een afname met 65 leerlingen. Onze eigen 

prognoses komen voor 1 oktober 2015 uit op 1.710 leerlingen. Dat betekent in een periode van 

vier jaar (2012 tot en met 2015) een krimp van 105 leerlingen (6%).   
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3.3.5 Personeel 

 

In februari 2011 werkten in het PO 118 fte (exclusief BAPO) en zou er per 1 augustus 2011 

(=met ingang van het schooljaar 2011-2012), feitelijk circa 13 fte bezuinigd moeten worden. 

Doordat het bestuur € 300.000 uit de algemene reserve putte, kon de bezuiniging per 1 augustus 

2011 beperkt blijven tot een kleine 8 fte. 

 

Per 1 augustus 2012 (=met ingang van het nieuwe schooljaar 2012-2013), dient er weer 

bezuinigd te worden. De bezuiniging in de formatie is niet alleen nodig door de daling in het 

aantal leerlingen, maar ook doordat de stijging van de kosten niet (geheel) wordt vergoed door 

het ministerie. De BAPO kosten blijven stijgen, de kosten van het gestegen ziekteverzuim nemen 

toe en door het wegvallen van een groot deel van de bruidsschat neemt de bijdrage van de 

scholen vanaf 2012 aan het Stafbureau toe. 

 

Integraal Personeelsbeleid (IPB) 

In 2010 is met het integraal personeelsbeleid (IPB) een stap gezet, die in 2011 is voortgezet. Het 

bovenschools management constateert dat de werknemers in het PO in 2011 steeds vaker 

aangeven last te hebben van een hogere werkdruk. Om die reden is een interne coach 

aangesteld om leerkrachten te begeleiden bij het implementeren van het opbrengstgericht 

werken. Directeuren trachten door middel van het juist toepassen van de gesprekscycli, zoals 

beschreven in het IPB-beleidsplan van OVO-PO, hier adequaat op in te spelen en betreffende 

leerkrachten zo optimaal mogelijk hierin te begeleiden.  

Scholing 

Op al onze scholen is er hard gewerkt aan het handelings- en opbrengstgericht werken. We 

werken in dit kader samen met het federatief Samenwerkingsverband WSNS 41-07, de CED-

groep en NTO-effect, onderwijsbegeleidingsdiensten.  

Daarnaast hebben scholen zich bekwaamd in het werken met Taakspel. Met Taakspel in de 

klas houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag 

af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger 

klassenklimaat. 

 

Een relatief groot aantal leerkrachten van OVO-PO participeerde in 2011 in de Regio Academie. 

De Regio Academie biedt gerichte scholing aan onderwijsprofessionals in de regio 

Alblasserwaard / Vijfheerenlanden. Zo worden hun competenties verbreed.  De Regio Academie 

is een samenwerking van onder meer de CED-Groep en het federatief Samenwerkingsverband 

WSNS 41-07. Met de Regio Academie zijn verschillende initiatieven gebundeld tot één consistent 

scholingaanbod. 

 

Naast de Regio Academie, werkt OVO-PO samen met verschillende aanbieders van opleidingen 

en cursussen op het gebied van techniek, cultuur, muziek, drama en ICT. 

OVO-PO stimuleert werknemers om te blijven leren en ontplooien.  
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We werken samen met Stichting O2A54 in de OVO2a5 Academie, waarin leerkrachten van elkaar 

leren. De zorgcoördinatoren (IB-‘ers) van onze scholen doen aan intervisie. De bijeenkomsten 

hiervoor worden geïnitieerd en staan onder leiding van de kwaliteitsmedewerker van OVO-PO. 

De kwaliteitsmedewerker doet ditzelfde ook voor de ICT-coördinatoren. Zij worden tevens 

geschoold door een extern deskundige. 

 

Actieplan Leerkracht (Functiemix) 

Op 31 december 2011 telde OVO-PO 20,39 fte leerkrachten, die benoemd waren in de LB-schaal 

volgens de voorwaarden van de functiemix. Dit impliceert dat het OVO-PO voldoet aan de criteria 

om in aanmerking te komen voor de tweede tranche aan gelden van het ministerie, zodat in 2014 

circa 49% van alle medewerkers van OVO-PO in een LB-schaal benoemd zijn. 

Deze LB-functionarissen zijn specialisten in de domeinen van o.a. gedrag, zorg, taal, lezen en 

rekenen. 

 

Wajong 

Op obs de Merwedonk zijn 2 medewerkers werkzaam met een Wajong-regeling. 

 

Vervanging 

Het vervangen van ziek personeel in het PO is van oudsher lastig, gecompliceerd en moeilijk te 

regelen. Om die reden heeft het PO, naast een eigen vervangingslijst ook een vervangingspool. 

In deze pool zaten per augustus 2011 4,2 fte. Deze medewerkers moeten een dekkingsgraad 

van 98% inzetbaarheid hebben om volledig vergoed te worden door het Vervangingsfonds. Daar 

hebben we in 2011 niet volledig aan voldaan.  

 
  

                                                
4
  O2A5 is de Stichting voor Openbaar Onderwijs Alblasserwaard / Vijfheerenlanden waaronder 25 basisscholen in acht 

    gemeenten vallen.  
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4. MEDEZEGGENSCHAP  

 

Binnen de Stichting functioneren twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). 

Eén voor het voortgezet onderwijs en één voor het primair onderwijs.  

Het overleg met de GMR voor het voortgezet onderwijs (GMR-VO) wordt gevoerd door de 

directeur-bestuurder. Het overleg met de GMR voor het primair onderwijs (GMR-PO) wordt 

gevoerd door de bovenschools directeur van het primair onderwijs, in voorkomende gevallen 

samen met de directeur-bestuurder. 

 

De GMR-PO heeft in 2011 acht keer vergaderd. Een groot aantal en een breed scala aan 

onderwerpen werden besproken waaronder de identiteit van het openbaar onderwijs, de PR en 

de profilering van de scholen, opbrengstgericht werken, de financiële situatie van OVO en de 

kosten van management en stafbureau, het bestuursformatieplan, alle aspecten die 

samenhangen met de functiemix, de Planning- en Controlcyclus, het ziekteverzuim, de kaderbrief 

bij de begroting 2012, de begroting 2012, financiële managementrapportages en de Jaarrekening 

2010 van Stichting OVO. Door het jaar heen heeft de GMR-PO instemming verleend aan, dan 

wel positief advies gegeven over: 

 De gedragscode OVO-PO 

 Het zorgplan 2011/2012 van het Samenwerkingsverband 41-07 

 Vakantierooster 2012-2013 

 De begroting 2012 

 Het ondernemingsplan OVO 2011- 2015. 

 

De GMR-VO heeft in 2011 vier keer vergaderd. Een breed scala aan onderwerpen kwam ter 

sprake zoals: de samenwerkingsverbanden en de verantwoording van die besturen naar de 

scholen, hoe binnen OVO wordt omgegaan met sociale media en met informatie op internetsites, 

besluitvorming ten aanzien van permanente en tijdelijke huisvesting, de overgang naar een 

nieuwe bestuursstructuur: die van een Raad van Toezicht, de kaderbrief bij de begroting 2012 en 

financiële managementrapportages. 

 De GMR VO heeft instemming verleend aan, dan wel positief advies gegeven over:  

 Jaarrekening 2010 

 Invoering van een nieuwe bestuursstructuur 

 De begroting 2012. 
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5. COMMUNICATIE EN DIALOOG 
 

Gorinchems Besturen Overleg   

Ook in het afgelopen jaar zijn de schoolbesturen van het primair en van het voortgezet onderwijs 

in Gorinchem en Leerdam, van het Da Vinci College (mbo) en van het Wellant College (vmbo en 

mbo groen) regelmatig bij elkaar geweest om nader inhoud te geven aan de gezamenlijk 

gevoelde verantwoordelijkheid voor de inhoud en samenstelling van het onderwijsaanbod in 

Gorinchem, mede ten behoeve van de regio.  

Hieraan vooraf zijn al enige tijd gesprekken geweest  over een gezamenlijke aanpak van de 

onderwijshuisvestingsproblematiek. Deze problematiek werd dominanter op het moment dat de 

gemeente aankondigde in het voorjaar van 2011 een integraal huisvestingsplan voor de 

komende vier tot vijf jaar te zullen presenteren.  

De gesprekken in dit bestuurlijk overleg hebben in 2011 geleid tot een gezamenlijk “Masterplan”,  

met daarin een voorstel om te komen tot een versterking van de onderwijsinfrastructuur in 

Gorinchem en een gedachte om te komen tot een coöperatie van schoolbesturen.  

Omdat dit Masterplan ook de verantwoordelijkheid van de gemeente raakt willen wij samen met 

de gemeente tot een uitwerking van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid komen. Dat hebben 

we vastgelegd in een intentieverklaring. Deze door de gezamenlijke schoolbesturen 

geformuleerde verklaring ligt nu voor bij de gemeente. Wij beschouwen deze verklaring als een 

eerste stap op weg naar de realisatie van de structurele gezamenlijke verantwoordelijkheid.    

 

Overleg in samenwerkingsverbanden (SWV)  

Voor het voortgezet onderwijs gebeurt dat in het SWV VO 41.1, regio Gorinchem. Hierin zijn de 

besturen van zowel het openbaar als van het bijzonder voortgezet onderwijs in Gorinchem en de 

regio vertegenwoordigd.  

In het federatief Samenwerkingsverband WSNS 41-07 gebeurt dat met de openbare en met 

enkele bijzondere schoolbesturen van het primair onderwijs uit Gorinchem en de regio.  

 

Overleg op gemeentelijk niveau (LEA) 

Geïnitieerd en geagendeerd door de gemeente Gorinchem vindt er periodiek overleg plaats met 

het gemeentebestuur (wethouder en ambtenaren), de schoolbesturen en besturen van aan het 

onderwijs verwante en gelieerde instellingen. Het LEA: Lokale Educatieve Agenda (het vroegere 

VOOGO: het verplicht op overeenstemming gericht overleg). Gaat over onderwerpen waar de 

gemeente een verantwoordelijkheid en zorgplicht heeft (bijv. onderwijsachterstandenbeleid, 

jeugdzorg, huisvesting) en waar met elkaar gezocht wordt naar afstemming en coördinatie.    

 

Overleg binnen ROOZZ 

Het Regionaal Overleg Openbare scholen Zuid-Holland Zuid (ROOZZ) is een samenwerking van 

12 scholen in het openbaar voortgezet onderwijs in de brede regio van Zuid-Holland Zuid.  Deze 

scholen werken samen op het gebied van mobiliteit: de instroom, doorstroom en uitstroom van 

(nieuw) onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel.  

 

Overleg over brede scholen 

Deze overleggen hebben we tot medio 2011 gevoerd in de cv WLZ voor het Gymnasium en in de 

cv SBS LDZ voor onze basisschool de Merwedonk. Overkoepelend overleg gebeurt in de 

Stichting WLZ. In de loop van 2011 hebben we uitvoering gegeven aan een eerder genomen 

besluit om de Stichting WLZ en de cv’s per 1 januari 2012 te ontbinden.  
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Regionaal overleg  PO-VO (REPOVO)  

Voorheen was dit het CVO: Contactcommissie Voortgezet Onderwijs. REPOVO is een 

overlegorgaan van vertegenwoordigers van de scholen voor PO en VO in de regio. Het REPOVO 

richt zich met name op de onderlinge afstemming van de vakantieregeling en op de afstemming 

van open dagen en andere voorlichting, alsmede de meer technische kanten van de overgang 

van het PO naar het VO.   

 

Overleg in BOA 

Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt. Doel van dit periodiek overleg is te komen tot een goede 

afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dat proberen we onder andere te bewerkstelligen  

door het verbeteren van de oriëntatie van leerlingen op de arbeidsmarkt en door het bevorderen 

van de instroom in de tekortsectoren en door het verbeteren van de orientatie van werkgevers op 

het onderwijs. 

 

Beroepskolom Gorinchem 

Het Merewade College is hierin vertegenwoordigd met als doel om initiatieven die leiden tot 

betere aansluiting binnen het onderwijs ( vmbo - mbo ) en richting bedrijfsleven te stimuleren. 

 

Bestuurlijk Platform  

Overleg voor alle schoolbesturen / directies in Gorinchem en de regio vanuit het idee dat 

gezamenlijk optrekken in het kader van de nieuwe ontwikkelingen van passend onderwijs niet 

alleen gewenst, maar ook noodzakelijk is. Omdat deze onderwerpen ook in andere externe 

overleggen uitgebreid aan de orde komen heeft het Platform besloten zichzelf op te heffen.  

 

Voortijdig School Verlaten (VSV) 

In dit overleg vertegenwoordigt Stichting OVO het "segment" voorgezet onderwijs Zuid-Holland-

Zuid. Doel is het terugdringen van het voortijdig, dat wil zeggen zonder diploma, schoolverlaten. 

 

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) 

Wettelijk verplicht overleg waarin schoolbesturen met elkaar komen tot afspraken over het 

kunnen wijzigen van het aanbod aan afsluitend onderwijsmogelijk wijzigen maken over hun 

onderwijsaanbod. 
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6. TOEKOMST 

Bestuursakkoord VO 

 

Eind 2011 hebben het ministerie van OCW en de VO-raad afspraken gemaakt die bekend staan 

als het Bestuursakkoord VO5. Pijlers van het akkoord zijn hogere prestaties van leerlingen, 

verbetering van de onderwijskwaliteit en vergroting van de professionaliteit van leraren en 

schoolleiders. Vijf ambities krijgen tot en met 2015 prioriteit:  

 

1. Leerlingen behalen goede prestaties op de kernvakken én worden breed gevormd. Er zal 

gericht worden ingezet op de kernvakken Nederlands, Engels, Wiskunde/rekenen, waardoor 

de leerprestaties van alle leerlingen op die vakken aantoonbaar verbeteren. 

2. Scholen werken systematisch aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen, dat wil 

zeggen dat ze opbrengstgericht werken. Ten minste 50% van de scholen zal in 2015 voldoen 

aan alle criteria die de Inspectie hanteert voor ‘opbrengstgericht werken’. 

3. Alle leraren zijn in staat opbrengstgericht te werken en het onderwijs af te stemmen op 

verschillen binnen de klas, niet alleen ten behoeve van de gemiddelde leerlingen, maar ook 

van de cognitief zwakkere en sterkere leerlingen. 

4. Op de scholen is sprake van een ambitieuze leercultuur waar excellentie wordt gestimuleerd 

en hoogbegaafdheid wordt ondersteund. De leerprestaties van de 20% best presterende 

vwo-leerlingen stijgen aantoonbaar. 

5. Op scholen is sprake van een lerende cultuur, waarin het niet alleen draait om het leren van 

leerlingen, maar ook om het leren van leraren en schoolleiders. Alle leraren en schoolleiders 

moeten gaan voldoen aan de geldende bekwaamheidseisen en systematisch werken aan 

hun bekwaamheidsonderhoud (professionalisering).  

 

In de praktische uitwerking betekent het dat onze scholen worden verplicht om in 2012 hun 

ambities op de vijf landelijke streefdoelen in hun schoolplan vast te leggen en dat verder aan te 

geven in hun meerjarenplan. Kaderstellend daarbij zijn de afspraken en meetbare indicatoren per 

streefdoel die in het Bestuursakkoord VO zijn opgenomen. Voor het realiseren van deze doelen 

worden door het ministerie extra gelden in de prestatiebox ter beschikking gesteld.  

 

 

  

                                                
5
  Aan de basis van dit akkoord liggen twee actieplannen van mei 2011: het actieplan “Beter Presteren” en het actieplan 

   “Leraar 2020 – een krachtig beroep”.   
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Bestuursakkoord PO  

 

In dit akkoord6 zijn op sectorniveau afspraken gemaakt over verhoging van de 

onderwijsopbrengsten en versterking van de professionaliteit in het onderwijs. Voor de periode 

2012 – 2015 zijn de volgende ambities afgesproken: 

 

1. Scholen werken opbrengstgericht en er zijn geen zwakke scholen meer. 

2. Leraren stemmen de instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling 

van hun leerlingen, leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de 

ontwikkeling van hun leerlingen en schoolbesturen formuleren meetbare doelen voor het 

beoordelen van de eigen leerling-prestaties.    

3. Scholen bieden een gericht onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en hoogbegaafde 

leerlingen. 

4. Scholen betrekken ouders actief bij de ontwikkeling en de leerprestaties van hun leerlingen.  

5. Leraren en schoolleiders werken voortdurend aan hun professionalisering, registreren zich in 

het beroepsregister en er is voor leraren een bekwaamheidsdossier. Jaarlijks vindt er 

minimaal één formeel beoordelings- of functioneringsgesprek plaats.     

 

Deze landelijke ambities moeten door schoolbesturen vertaald worden naar doelen op 

schoolniveau en maatwerk voor de eigen scholen. Scholen leggen dit vast in hun strategisch 

meerjarenplan. Voor het realiseren van deze doelen worden door het ministerie extra gelden in 

de prestatiebox ter beschikking gesteld.  

 

 

Onze samenwerkingsverbanden  

 

In maart 2012 heeft de tweede Kamer het wetsvoorstel Passend Onderwijs aangenomen. De 

invoering ervan heeft grote consequenties. Het huidige systeem van Regionale Expertisecentra, 

indicatiestelling en leerlinggebonden financiering (LGF, ofwel de rugzak) verdwijnt per 1 augustus 

2013. OVO participeert met haar scholen in twee samenwerkingsverbanden, een voor onze PO-

scholen en een voor onze VO- scholen. Parallel aan de ontwikkelingen binnen dat passend 

onderwijs worden bestaande samenwerkingsverbanden regionaal opnieuw ingedeeld en over 

denominaties heen samengevoegd.   

 

 

Ontwikkelingen binnen het vmbo   

 

Een keuze voor het vmbo is niet gewild. In de afgelopen tien jaar is het aantal leerlingen in het 

vmbo met 8% gedaald. Het aantal leerlingen dat kiest voor havo of vwo nam met 29% 

spectaculair toe.  

In 2010/’11 zaten 203.000 leerlingen in het vmbo, 151.000 in het havo en 165.000 in het vwo.  

Ook op onze vmbo-school neemt het aantal leerlingen af. Deze ontwikkeling is des te zorgelijker 

als het bedrijfsleven, ook in onze regio, aangeeft dat er een tekort is aan technici op alle niveaus.   

Dat noopt ons na te denken over ons onderwijsaanbod en –programma op onze vmbo-school.  

 

 

                                                
6
 Ook aan dit akkoord liggen de twee eerder genoemde actieplannen ten grondslag.  



Financieel Jaarverslag 2011 DEF DIGITAAL Bestuursverslag 26  

Leerlingenaantallen in PO en VO7 

 

Met name in het PO dalen de leerlingenaantallen in de komende jaren fors.   

Het ministerie van OCW verwacht dat het aantal leerlingen in het primair onderwijs de komende 

jaren zal afnemen van 1.534.000 in 2010/’11 naar 1.432.000 in 2020/’21. Een daling van 6,7%. 

Uit cijfers van het CBS kun je een krimppercentage per gemeente destilleren en dat zou voor 

Gorinchem in de jaren 2012 – 2015 neerkomen op een daling van 5%. Onze eigen prognoses 

laten voor onze scholen in deze periode een daling zien van 6%.  

 

Het ministerie van OCW verwacht dat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs de 

komende jaren zal stijgen van 940.000 in 2010/’11 naar 991.000 in 2015/’16. In de jaren daarna 

zal dit aantal als gevolg van demografische ontwikkelingen afnemen tot het niveau van 2010/’11: 

een daling van 5%. Onze eigen prognoses vertonen een beeld dat overeenkomt met de 

landelijke tendens. 

 

 

Personeel 

 

De krimp in het PO en de afname over enkele jaren in het VO van het aantal leerlingen heeft 

consequenties voor het personeel. Op basis van meerjarenformatiebegrotingen en jaarlijkse 

updates ervan zullen we de omvang van het personeelsbestand zeer strak in de gaten houden.  

 

 

                                                
7
 Cijfers zijn ontleend aan “Jaarboek onderwijs in cijfers 2011”, CBS 



Financieel Jaarverslag 2011 DEF DIGITAAL Bestuursverslag 27  

7. FINANCIËN 
 

7.1 Financieel beleid 

 

Planning- en Controlcyclus 

Met ingang van 2011 wordt er gewerkt met een Planning- en Controlcyclus. In de Planning & 

Controlcyclus zijn onder andere de planningen opgenomen van de totstandkoming van de 

jaarrekening, de formatie van het nieuwe schooljaar 2011/2012, de diverse tussentijdse 

managementrapportages en de begroting 2012.  

Hierdoor is het voor alle betrokkenen binnen OVO (de medewerkers van het stafbureau, het 

managementteam OVO, de scholen, de (G)MR’-en en het algemeen bestuur) duidelijk wat hun 

rol / taak is in de Planning- en Controlcyclus van een jaar.   

 

Rekenmodel beschikbare formatie 

In het voorjaar van 2011 is er een nieuw rekenmodel opgezet voor de berekening van de 

beschikbare formatie van het primair onderwijs voor het schooljaar 2011-2012. De basis van dit 

model zit in de leerlingenprognoses, opgesteld door de schooldirecteuren. Aan de hand van deze 

leerlingenprognoses worden de Rijksbijdragen berekend voor het schooljaar. Van de totale  

baten worden alle begrote lasten voor het schooljaar afgehaald, met uitzondering van de lonen 

en salarissen.  

Wat dan resteert is het bedrag wat beschikbaar is ten behoeve van de personele formatie voor 

het schooljaar. Deze wordt vergeleken met de begroting van de salariskosten van de huidige 

formatie voor hetzelfde schooljaar. De uitkomst van dit rekenmodel gaf het primair onderwijs het 

inzicht dat er bezuinigd moest worden met ingang van het schooljaar 2011/2012.  

 

Tijdens het begrotingsproces 2012 (in het najaar van 2011) is dit rekenmodel ook toegepast voor 

het primair onderwijs om de meerjarenbegroting t/m 2015 door te rekenen. De beschikbare 

formatie voor het schooljaar 2012/2013 is toen ook meteen berekend.  

In het vroege voorjaar van 2012 is dit rekenmodel ook gebruikt voor de berekening van de 

beschikbare formatie van het Merewade College voor het schooljaar 2012/2013. 

 

MARAP’s 

In 2011 zijn er vier financiële managementrapportages (MARAP’s) opgesteld. Deze MARAP’s 

werden gemaakt van alle kostenplaatsen (per school, bovenschools budget) en geconsolideerd 

via de vier sectoren (Gymnasium, Merewade College, Primair Onderwijs en Stafbureau) naar 

totaal Stichting OVO. Deze MARAP’s zijn door de controller toegelicht en besproken met de 

betrokken budgethouders, het managementoverleg OVO, het algemeen bestuur en het 

Gemeenschappelijk Orgaan. 

 

Begroting 2012 en 1e update van de begroting 2011 

In het najaar van 2011 vond het jaarlijkse begrotingsproces weer plaats. Na de zomervakantie 

startten we met de zomernota 2011 waarin het schooljaar 2010-2011 werd afgesloten. 

We stelden de kaderbrief bij de begroting 2012 op en deze werd vastgesteld door het algemeen 

bestuur. Daarna gingen we aan de slag met de (meerjaren)begroting 2012 t/m 2015.  

Naast het exploitatieresultaat werden ook de leerlingenaantallen, de investeringen in vaste 

activa, de balans, de kasstroom en de kengetallen begroot. Aan de hand van deze begrotingen 

werd duidelijk dat de ingediende investeringsplannen tot een ongewenste financiële situatie 

zouden leiden.  
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Het bestuur heeft toen besloten om aan 2 financiële kengetallen een minimale norm toe te 

kennen. Het streefdoel van het weerstandsvermogen per 2014 is 14% en de minimum norm van 

de current ratio is 1,1. Met behulp van de norm van de current ratio kon worden berekend wat het 

maximaal toelaatbare bedrag aan investeringen in vaste activa kon worden. De 

investeringsbegroting 2012 is aan het eind van 2011 herzien, met als gevolg een begroting die 

uitkomt op een financieel gezonde situatie.  

 

Tegelijkertijd met de begroting 2012 werd een 1e update 2011 opgesteld. Dit was nodig voor met 

name het Merewade College en het primair onderwijs. Zie voor nadere toelichting paragrafen 

7.2.3 en 7.2.4. 

 

 

7.2 Resultaat 2011 

 

7.2.1 Resultaat 2011 Stichting OVO  

 

Het exploitatieresultaat 2011 van Stichting OVO is: 

 

 

 

 

 

 

Het exploitatieresultaat van de Stichting bestaat uit de resultaten van het: 

 Merewade College 

 Gymnasium Camphusianum 

 Primair Onderwijs 

 Stafbureau. 

 

 

7.2.2 Resultaat 2011 Gymnasium 

 

Het exploitatieresultaat 2011 van het Gymnasium is: 

 

 

 

 

 

 

De jaarrekening 2011 laat een onverwacht, positief exploitatieresultaat van € 112.000 zien. 

Van dit resultaat gaat ruim € 40.000 naar de bestemmingsreserve voor de uitvoering van het 

Actieplan Leerkracht 2011-2014. 

In de begroting van 2011, met een verwacht evenwicht tussen inkomsten en uitgaven, zijn 

indertijd enkele buffers opgenomen die maar voor een deel zijn aangesproken (o.a. 

vervangingskosten, gratis schoolboeken, leer- en hulpmiddelen en scholing).  

De extra personeelskosten als gevolg van de groei van het aantal leerlingen heeft het 

Gymnasium in tegenstelling tot 2010 probleemloos kunnen opvangen, mede door een grotere 

lumpsum personeel dan verwacht mocht worden bij het opstellen van de begroting.  

 
Werkelijk 

2011 

Begroting 

2011 
Verschil 

OVO - € 331.840 - € 174.156 - € 157.684 

 
Werkelijk 

2011 

Begroting 

2011 
Verschil 

Gymnasium € 112.201 € 0 € 112.201 
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Door de ontvlechting van WLZ waren de te verwachten huisvestingskosten in 2011 een onzekere 

factor. De overschrijding is beperkt gebleven tot ca. € 20.000. 

 

Al met al is de jaarrekening 2011 het resultaat van gepast, zuinig beleid en een goede 

samenwerking tussen het Gymnasium en het stafbureau! 

 

 

7.2.3 Resultaat 2011 Merewade College 

 

Het exploitatieresultaat 2011 van het Merewade College is: 

 

 

 

 

 

 

De ontwikkelingen op het Merewade College werden in de loop van 2011 – opnieuw - steeds 

meer beheerst door het thema financiën. Naarmate het jaar vorderde, werd duidelijk dat  het 

exploitatieresultaat over 2011 negatief zou zijn.  

 

De kosten van vervanging wegens ziekte waren t/m juli 2011 al € 184.000. 

Vanaf augustus 2011 (het nieuwe schooljaar 2011-2012) waren er nog steeds veel kosten voor 

vervanging wegens ziekte en liep het bedrag voor vervanging op naar € 350.000 in 2011.  

 

De groei van 5,5 fte in de formatie van het Merewade College was ook debet aan het negatieve 

resultaat in 2011.  

De Wijdschildlaan heeft als gevolg van een toename van 51 leerlingen 3 fte meer geformeerd in 

2011. Aangezien de kosten vooruit lopen op de baten (immers het hogere leerlingenaantal met 

ingang van het schooljaar 2011-2012 wordt pas met ingang van januari 2012 door het ministerie 

bekostigd), was het noodzakelijk om hiervoor het begrote resultaat in de 1e update van de 

begroting 2011 bij te stellen. 

 

Toch ook kende het Merewade College een aantal eenmalige meevallers: de afschrijvingskosten 

kwamen € 135.000 lager uit dan begroot. Dit was een eenmalig voordeel als gevolg van de 

herinventarisatie van de vaste activa in 2010. Op het moment dat de begroting 2011 werd 

opgesteld was nog niet bekend dat de herinventarisatie lagere afschrijvingskosten als gevolg zou 

hebben. 

De huisvestingskosten waren € 100.000 lager dan begroot. Dit is onder andere te danken aan de 

lagere energiekosten als gevolg van de investering in nieuwe zuinige ketels. 

 

De diverse voordelige en nadelige posten in de exploitatie bij elkaar opgeteld kwam het begrote 

resultaat in de 1e update van de begroting 2011 uit op - € 145.734.  

 

Voor 2012 moet de bedrijfsvoering op dit punt echt verbeteren. 

Budgettering (o.a. bij LAI en ABB), heldere formatieafspraken, een goede controle (d.m.v. 

MARAP’s en geregeld contact met de controller) en strakke regie (directie) moeten voor de jaren 

2012 en daarna leiden tot een minimaal sluitend exploitatieresultaat. 

 

 
Werkelijk 

2011 

Begroting 

2011 
Verschil 

Merewade College - € 155.327 € 0 - € 155.327 
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7.2.4 Resultaat 2011 Primair Onderwijs 

 

Het exploitatieresultaat 2011 van het Primair Onderwijs is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het werkelijke resultaat 2011 is ruim € 200.000 lager dan begroot. 

 

De reguliere basisscholen hebben in 2011 een resultaat dat € 141.384 lager uitkomt dan begroot.  

Tijdens het vaststellen van de formatie 2011/2012 in het voorjaar van 2011 werd duidelijk dat het 

primair onderwijs met ingang van het nieuwe schooljaar 2011/2012 in de formatie 13 fte zou 

moeten bezuinigen. Het bestuur heeft toen besloten dat er voor 8 fte bezuinigd moest worden en 

dat voor de overige 5 fte een bedrag van € 300.000 uit de algemene reserve geput mocht worden 

gedurende het schooljaar 2011-2012. Dat betekent voor de eerste 5 maanden van dit schooljaar 

(augustus t/m december 2011) dat € 125.000 van het negatieve resultaat ten laste komt van de 

bestemmingsreserve personeel PO. Het restant (€ 16.384) komt ten laste van de algemene 

reserve. 

 

De Rotonde heeft t/m juli 2011 een negatief resultaat behaald van - € 119.409. Door hogere 

salariskosten werd de begroting met € 66.691 overschreden. Met ingang van 1 augustus 2011 is 

de Rotonde overgedragen aan het samenwerkingsverband WSNS 41-07. 

 

 

7.2.5 Resultaat 2011 Stafbureau 

 

Het exploitatieresultaat 2011 van het Stafbureau is: 

 

 

 

 

 

 

Het Stafbureau heeft een positiever resultaat behaald dan begroot. 

Het Stafbureau heeft dit behaald door meer rentebaten en diverse lagere kostenposten. Bij elkaar 

opgeteld kwam dat uit op een voordelig resultaat van € 93.516. 

  

 
Werkelijk 

2011 

Begroting 

2011 
Verschil 

Primair Onderwijs - € 262.821 - € 121.437 - € 141.384 

Sbo de Rotonde - € 119.409 - € 52.719 - € 66.691 

TOTAAL PO - € 382.230 - € 174.156 - € 208.074 

 
Werkelijk 

2011 

Begroting 

2011 
Verschil 

Stafbureau € 93.516 € 0 € 93.516 
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7.3 Financiële kengetallen 

 

7.3.1 Solvabiliteit 

 

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de Stichting kan voldoen aan haar langlopende 

verplichtingen. De solvabiliteit wordt op twee manieren berekend: 

 

Solvabiliteit 1: 

De verhouding tussen het eigen vermogen en het totale balanstotaal.  

De bedrijfseconomische norm ligt tussen de 25% en 35%.  

Met het oog op de kredietwaardigheid stelt de commissie Don een signaleringsondergrens voor 

van 20%.  

De solvabiliteit 1 van Stichting OVO per eind 2011 bedraagt 39,0%. 

 

Solvabiliteit 2: 

De verhouding tussen het eigen vermogen inclusief voorzieningen en het totale balanstotaal.  

De solvabiliteit 2 van Stichting OVO per eind 2011 bedraagt 66,0%. 

Ook hier geldt een ondergrens van 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 Liquiditeit 

 

Voor een beoordeling van de liquiditeitspositie geldt het kengetal Current Ratio. 

De Current Ratio geeft aan in hoeverre de Stichting kan voldoen aan haar korte termijn-

verplichtingen (één jaar).  

Het wordt als volgt berekend: de vlottende activa (= vorderingen + liquide middelen) gedeeld door 

de vlottende passiva (= de kortlopende schulden).  

De commissie Don hanteert de current ratio als een indicator voor het budgetbeheer met als 

signaleringsgrenzen 0,5 en 1,5. 

Als gezonde waarde wordt bedrijfseconomisch een ratio van 1 gezien. Het bestuur van Stichting 

OVO heeft eind 2011 een minimale norm vastgesteld van 1,1. 

 

De current ratio van Stichting OVO per eind 2011 bedraagt 1,4. 

   

 

 

 

  

 

                                                
8
  De benchmarkcijfers in dit hoofdstuk komen uit de Deloitte-rapportage ‘Benchmark 2011 Onderwijsinstellingen Sector-

rapportage Noord, Oost en Midden Nederland’ 

 2011 2010 Benchmark8 

Solvabiliteit 1 39,0% 44,7% 56,0% 

Solvabiliteit 2 66,0% 71,6%  

 2011 2010 Benchmark 

Current ratio 1,4 1,8 1,6 
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7.3.3 Rentabiliteit 

 

De rentabiliteit zegt iets over het rendement van de Stichting. Het toont in welke mate baten en 

lasten met elkaar in evenwicht zijn. 

De rentabiliteit wordt berekend door het exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering te delen 

door de totale baten. De rentabiliteit zou tussen 0 en 5% moeten liggen.  

 

De rentabiliteit van Stichting OVO over 2011 is -1,2%. 

 

 

Het Deloitte-rapport ‘Benchmark 2011 onderwijsinstellingen Sector Noord, Oost en Midden 

Nederland’ geeft aan dat de financiële performance in de onderwijssector onder druk staat. 

In 2010 maakte 57% van de onderwijsinstellingen verlies. Over 2009 was dit nog 42%.  

De afname van de rentabiliteit wordt onder meer veroorzaakt door de afschaffing van het budget 

B&M (Bestuur & Management), het niet volledig compenseren van de cao-stijging en de effecten 

van de nieuwe gewichtenregeling.  

Door nieuwe bezuinigingsmaatregelen, met name op het gebied van Passend Onderwijs, zullen 

de resultaten van onderwijsinstellingen steeds verder onder druk komen staan. Volgens de 

begroting 2011 verwacht 62% van de instellingen voor 2011 een negatief resultaat. 

 

 

7.3.4 Weerstandsvermogen 

 

Het weerstandsvermogen dient ter dekking van bedrijfsrisico’s. Bij het weerstandsvermogen gaat 

het om de mate waarin de Stichting in staat is middelen vrij te maken om substantiële 

tegenvallers op te vangen, zonder het gehele beleid om te hoeven te gooien. 

Het weerstandsvermogen wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de totale baten 

(inclusief financiële baten). 

 

Eind 2011 heeft Stichting OVO m.b.v. een risicoanalyse vastgesteld dat het minimum aan 

weerstandsvermogen 14% moet zijn.  

 

Het weerstandsvermogen van de Stichting per eind 2011 is 14,7%. 

 

Met de kennis dat het weerstandsvermogen van de Stichting in 2012 beneden de 14% zal gaan 

dalen, heeft het bestuur eind 2011 vastgesteld dat het weerstandvermogen per 2014 weer 14% 

moet zijn. 

 

 

 

 

 

 

  

 2011 2010 
Benchmark 

2010 

Benchmark 

2009 

Rentabiliteit - 1,2% + 1,8% -0,87% 0,18% 

 2011 2010 Benchmark 

Weerstandsvermogen 14,7% 16,1% 29,0% 
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7.3.5 Vermogensbeheer  

 

In navolging van het rapport van de ‘Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen’ (de 

Commissie Don) presenteren wij een aantal kengetallen in het domein van het 

vermogensbeheer.  

 

VERMOGENSBEHEER 

Voor de beoordeling van het vermogensbeheer worden drie kengetallen gehanteerd. Dit zijn de 

kapitalisatiefactor, de financiële buffer en de solvabiliteit.  

 

Kapitalisatiefactor 

De kapitalisatiefactor geeft aan “de mate waarin het kapitaal wordt benut voor de vervulling van 

taken”. De kapitalisatiefactor (KF) wordt als volgt berekend: balanstotaal -/- boekwaarde van 

gebouwen & terreinen, gedeeld door de totale baten.  

Voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) adviseert de commissie 

Don een bovengrens van 35% voor grote instellingen. Stichting OVO is een grote instelling, 

aangezien het PO meer dan € 8 miljoen aan jaarlijkse baten heeft en het VO meer dan € 12 

miljoen aan jaarlijkse baten heeft.  

De veronderstelling van de commissie is dat als instellingen meer dan 35% aan kapitaal hebben 

in relatie tot hun jaarlijkse baten, een deel van dat kapitaal kennelijk niet efficiënt wordt benut.  

 

De kapitalisatiefactor van de Stichting per eind 2011 is 27,3%. 

 

   

 

 

 

 

 

In 2010 heeft de inspectie van OC&W het financieel beoordelingskader verder ontwikkeld. Een 

belangrijk nieuw inzicht is dat de hoogte van de financiële buffer, een onderdeel van de 

kapitalisatiefactor, een nog betere indicatie geeft van middelen die nog niet zijn ingezet voor het 

onderwijsproces dan de kapitalisatiefactor zelf.   

 

De financiële buffer wordt als volgt berekend:  

% kapitalisatiefactor 

-/- % financieringsfunctie 

-/- % transactiefunctie 

= % financiële buffer 

 

 

  

 2011 2010 Benchmark 

Kapitalisatiefactor 27,3% 26,7% 44,4% 



Financieel Jaarverslag 2011 DEF DIGITAAL Bestuursverslag 34  

Financieringsfunctie 

 

De financieringsfunctie(behoefte) is gelijk aan de middelen die moeten worden aangehouden om 

de materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen) te zijner tijd te kunnen vervangen. 

Het gaat hier om de financieringsbehoefte als percentage van de vervangingswaarde. 

 

De berekening is als volgt: 50% van de vervangingswaarde (=cumulatieve aanschafwaarde) van 

de materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen) gedeeld door de totale baten. Bij dit 

kengetal is de maximale norm voor een groot PO bestuur 21,2% en voor een groot VO bestuur 

11,7%. 

 

De financieringsfunctie van de Stichting per eind 2011 is 10,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

Transactiefunctie 

 

De transactiefunctie (liquiditeit) is gelijk aan de middelen die benodigd zijn voor een soepele 

bedrijfsvoering en geeft aan of de Stichting in staat is om aan alle kortlopende verplichtingen te 

voldoen. 

De transactieliquiditeit wordt als volgt berekend: de kortlopende schulden gedeeld door de totale 

baten.  

Bij dit kengetal is de maximale norm voor een groot PO bestuur 8,8% en voor een groot VO 

bestuur 11,7%. 

 

De transactiefunctie van de Stichting per eind 2011 is 12,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2011 2010 Benchmark 

Financieringsfunctie 10,6% 9,7% 16,9% 

 2011 2010 Benchmark 

Transactiefunctie 12,8% 10,3% 15,9% 
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Financiële buffer 

  

De financiële buffer is het resterende deel van de kapitalisatiefactor en betreft de middelen om 

onvoorziene risico’s af te dekken zoals fluctuaties in leerlingenaantallen, de financiële gevolgen 

van arbeidsconflicten, instabiliteit in bekostiging en onvolledige indexatie van de bekostiging. Valt 

de buffer hoger uit dan de signaleringswaarde van 5%, dan is (vermoedelijk) sprake van 

middelen die (nog) niet zijn ingezet voor het onderwijsproces. 

 

De financiële buffer van de Stichting per eind 2011 is 3,8%. 

 

 

  

 

 

 

Aandachtspunt 

 

Uit de trits van financiële kengetallen springt onder meer de rentabiliteit in het oog. De negatieve 

rentabiliteit van -1,2%,  terwijl de marges een bandbreedte van 0 tot 5% aangeven, duiden op 

negatieve exploitatieresultaten met als gevolg een aantasting van het eigen vermogen. Dit 

vervolgens heeft dan weer negatieve repercussies op andere kengetallen zoals het 

weerstandsvermogen.  

Het is dan ook zeer urgent en bitter noodzakelijk dat de scholen van OVO jaarlijks minimaal 

sluitende exploitatieresultaten behalen. Daaraan vooraf gaat een strakke 

personeelsformatieplanning die vervolgens door het jaar heen gevolgd wordt door publicatie van 

maandelijkse bezettingslijsten. De tussentijdse financiële MARAP ‘s en de 1e update van de 

begroting in augustus geven een beeld van de situatie op die momenten. De budgettering van 

onder andere LAI en ABB leiden ook tot meer grip op de uitgaven. Al deze acties dienen er toe 

om er voor te zorgen dat de verantwoordelijke managers en directeuren tijdig kunnen bijsturen. 

Dit alles kan alleen succesvol zijn als dit gepaard gaat met regelmatige consultatie van en 

overleg met de medewerkers op het stafbureau.  

 

 

7.4 Treasury 

 

Treasury is het sturen en het beheersen van, en het verantwoorden over het toezicht houden op 

de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan 

verbonden risico's. In het treasurystatuut wordt het treasurybeleid uiteengezet en wordt een 

beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de 

treasuryfunctie.  

In 2004 is een treasurystatuut opgesteld en door het bestuur vastgesteld.  

De treasurycommissie is in 2011 niet fysiek bijeen geweest. 

  

Op treasurygebied zijn in 2011 diverse stappen ondernomen. De belangrijkste daarvan zijn: 

 Nieuwe renteafspraken met onze huisbankier 

 Meerjarenbegroting van de exploitatie, balans, kengetallen en de kasstroom 

 Risicoanalyse en vaststelling minimumnorm voor de current ratio en streefdoel voor het 

 weerstandsvermogen. 

 2011 2010 Benchmark 

Financiële buffer 3,8% 6,8% 11,6% 
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Er hebben in 2011 geen transacties plaatsgevonden in de beleggingssfeer en er zijn binnen de 

Stichting ook geen andere (specifieke) transacties geweest in het kader van financieel 

vermogensbeheer.  

 
 

7.5 Risicomanagement 
 
Voor Stichting OVO is het van belang periodiek op een gestructureerde wijze te onderzoeken 

welke onzekere factoren dan wel risico’s het realiseren van het strategisch beleid in de weg 

kunnen staan.  

Daarnaast is het ook voor het bestuur belangrijk te onderkennen dat toezicht houden op de 

continuïteit van de organisatie een belangrijk onderwerp is, waaronder het toezicht houden op het 

interne risicobeheersings- en controlesysteem.  

In dat kader zijn we in de tweede helft van 2010 gestart met een risico-inventarisatie en –analyse. 

Zo hebben we een basis gelegd voor integraal risicomanagement.   

 

De Stichting heeft besloten om met de top 5 van de geïdentificeerde risico’s verder aan de slag te 

gaan. Dit zijn: 

1) Demografische ontwikkelingen 

2) Bekostiging geldstromen 

3) Inbedding sturingsfilosofie 

4) ICT-infrastructuur 

5) CAO en functiegebouw. 

 

Deze top 5 is inmiddels verder uitgewerkt. Ieder risico is nader omschreven, er zijn risico-

eigenaren toegekend en elementen van risicomanagementstrategie bepaald.  

Voor de meeste van deze risico’s hebben we de beheersmaatregelen al vertaald in de 

meerjarenbegroting. 

De cyclus van risicomanagement wordt voortgezet door de resultaten van risicomanagement te 

monitoren en, naast de opzet, ook het bestaan en de werking van de beheersmaatregelen te 

toetsen.  



ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn jaarverslaggeving 

onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen 

voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 

zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 

het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele Euro's.

Waardering van de activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van investeringssubsidies, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen. De activeringsgrens van de investeringen bedraagt € 1.000. 

De afschrijvingspercentages worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de betreffende activa en worden 

berekend op basis van een vast % van de verkrijgingsprijs. 

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

Categorie
Economische 

levensduur

Afschrijvings-

percentage

Gebouwen 30 jaar 3,3%

Verbouwingen 10 jaar 10,0%

Meubilair 20 jaar 5,0%

Installaties / apparatuur 15 jaar 6,7%

Overige Inventaris 10 jaar 10,0%

ICT (PC's, laptops, printers, digiborden) 5 jaar 20,0%

Bekabeling , glasvezel 20 jaar 5,0%

Leermiddelen 9 jaar 11,1%

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor 

het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Het wordt opgebouwd uit 

resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. 

In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. 

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel. 

Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de bestemmingsreserves ligt een plan 

ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven 

en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan.

STICHTING OVO

Grondslagen

Financieel jaarverslag 2011 Jaarrekening 37



STICHTING OVO

Grondslagen

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het 

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor 

zover deze verplichtingen en risico’s niet op activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor 

verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico’s die op balansdatum 

aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te 

verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voorziening onderhoud

De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende zaken die 

door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op de meerjarenonderhouds-

begroting die een periode kent van 10 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. 

De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode 

waarvoor de meerjarenonderhoudsbegroting strekt. 

Voorziening Spaarverlof

De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer personeelsleden het gespaarde verlof 

opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen de actuele waarde. De in de CAO 

opgenomen bindende genormeerde bedragen zijn hier op van toepassing.

Voorziening Jubilea

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao dienen te worden 

betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding in onderwijs, blijfkanspercentages en een uitkering 

bij 25 en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 5%.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Rijksbijdragen OC&W

Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen. De Rijksbijdragen worden toegerekend 

aan het verslagjaar.

Pensioenverplichtingen

Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op pensioengerechtigde leeftijd,

afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-

bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op verplichte basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premie-

betaling zijn er geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het 

pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als 

personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze leiden

tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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ACTIVA

      Vaste activa

      1.2  Materiële vaste activa 5.257.679           5.038.667           

5.257.679          5.038.667          

      Vlottende activa

      1.5  Vorderingen 892.269             922.599             

3.975.617           4.402.983           

4.867.886          5.325.582          

TOTAAL ACTIVA      10.125.565        10.364.249        

PASSIVA

      2.1 Eigen vermogen 3.944.216          4.634.858          

      2.3  Voorzieningen 2.734.897          2.785.388          

      2.5  Kortlopende schulden 3.446.452          2.944.003          

TOTAAL PASSIVA 10.125.565        10.364.249        

      1.7  Liquide middelen

Balans per 31-12-2011

STICHTING OVO

31-12-2011 31-12-2010
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Realisatie 2011 Begroting 2011 Realisatie 2010

      Baten

      3.1  Rijksbijdragen 24.879.704                  24.566.109               25.820.705              

      3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies 466.546                      427.953                    590.427                   

      3.5  Overige baten 1.417.141                    1.381.797                 2.223.369                

      Totaal baten 26.763.391                26.375.859             28.634.501            

      Lasten

      4.1  Personeelslasten 21.452.924                  20.840.281               21.766.969              

      4.2  Afschrijvingen 784.025                      859.361                    1.246.560                

      4.3  Huisvestingslasten 2.000.954                    2.054.021                 2.205.228                

      4.4  Overige lasten 2.951.544                    2.871.352                 2.969.183                

      Totaal lasten 27.189.447                26.625.015             28.187.940            

  Saldo baten en lasten 426.056-                      249.156-                    446.561                   

      5.  Financiële baten en lasten 94.216                        75.000                      79.934                     

Nettoresultaat 331.840-                     174.156-                   526.495                  

TOELICHTING:

Het Nettoresultaat is € 157.684 lager dan begroot.

De baten zijn in 2011 € 387.532 hoger dan begroot.

Dankzij een prijsbijstelling in de lumpsumfinanciering personeel, niet (volledig) begrote subsidies voor functiemix VO, ontvangen

groeifinanciering PO en fusietegemoetkoming voor de Meander scholengemeenschap zijn de Rijksbijdragen € 313.595 hoger.

De lasten zijn € 564.432 hoger dan begroot.

De personeelslasten zijn € 612.643 hoger dan begroot. In paragraaf 4.1 van deze jaarrekening wordt dit nader toegelicht.

Staat van baten en lasten 2011

STICHTING OVO
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SECTOR VO SECTOR PO TOTAAL OVO

      Baten

      3.1  Rijksbijdragen 15.488.240                 9.391.464                   24.879.704               

      3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies 417.686                      48.860                        466.546                    

      3.5  Overige baten 829.810                      587.331                      1.417.141                 

      Totaal baten 16.735.736               10.027.655               26.763.391               

      Lasten

      4.1  Personeelslasten 13.058.507                 8.394.417                   21.452.924               

      4.2  Afschrijvingen 409.964                      374.061                      784.025                    

      4.3  Huisvestingslasten 1.272.596                   728.358                      2.000.954                 

      4.4  Overige lasten 2.289.457                   662.087                      2.951.544                 

      Totaal lasten 17.030.524               10.158.923               27.189.447               

  Saldo baten en lasten 294.788-                    131.268-                    426.056-                    

      5.  Financiële baten en lasten 94.216                        94.216                      

Nettoresultaat 200.572-                    131.268-                    331.840-                    

TOELICHTING:

In sector VO zijn de baten en de lasten van het Gymnasium, het Merewade College en het Stafbureau opgenomen.

SG SEGMENTATIE REALISATIE 2011

Staat van baten en lasten 2011

STICHTING OVO
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Kasstroom uit operationele activiteiten

      Resultaat 426.056-             446.561             

      Aanpassingen voor:

      - afschrijvingen 784.025             1.246.560           

      - mutaties voorzieningen 50.491-               145.733-             

      - mutatie EV : BAPO verbruik 206.320-             130.849-             

      - mutatie EV : verbruik best.reserve personele fricties PO 13.831-               

      - mutatie EV : vrijval jubilea zit in resultaat 273.959-             

      - mutatie EV : vord min -> best res PO zit in resultaat 189.704             

      - mutatie EV : afdracht Rotonde 142.579-             

      - overig 766-                    

370.038             885.723             

      Veranderingen in vlottende middelen:

      - vorderingen 30.330               20.421               

      - schulden 502.449             268.817-             

532.779             248.396-             

476.761           1.083.888        

      Ontvangen interest 94.216               79.934               

      Betaalde interest -                    -                    

      Buitengewoon resultaat

94.216               79.934               

      Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 570.977           1.163.822        

      Investeringen in materiële vaste activa 998.343-             750.795-             

      Desinvesteringen in materiële vaste activa -                    334.640-             

      Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 998.343-           1.085.435-        

      Schoolbankrekeningen HV-GD "echt" overgenomen 12.982               

      Aflossing langlopende schulden -                    -                    

      Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -                    12.982              

Mutatie liquide middelen 427.366-           91.369              

beginstand liquide middelen is echt per 31 dec. 2010: 4.402.983           

eindstand liquide middelen 2011 3.975.617           
427.366-           

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroomoverzicht 2011

STICHTING OVO

2011 2010
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Afschrijven 

Boekwaarde 

na her- 

inventarisatie 

PO

Afdracht AW 

activa de 

Rotonde -> 

SWV 

01-08-2011

Afdracht Cum 

afschr. activa 

de Rotonde

 -> SWV 

01-08-2011

1.2  Materiële vaste activa

1.2.1  Gebouwen en terreinen 2.797-          344-             

1.2.2  Inventaris en apparatuur 51.990-         154.249-       111.250-       

1.2.3  Andere vaste bedrijfsmiddelen 42.241-         96.637-         82.744-         

 Totaal materiële vaste activa 94.231-       253.683-     194.338-     

1.2  Investeringssubsidies MVA

Investeringssubsidies OC&W

Investeringssubsidies Gemeente

Investeringssubsidies derden

Totaal investeringssubsidies MVA

 Totaal MVA na aftrek inv.sbsidies 94.231-       

TOELICHTING:

De eerste tabel toont het verloopoverzicht van de Materiële vaste activa per activagroep.

In 2011 is voor een bedrag van € 998.343 geïnvesteerd in materiële vaste activa.

In activa-groep gebouwen en terreinen is in 2011 € 217.879 geïnvesteerd. Voor ruim € 180.000 werd er geïnvesteerd in een uitbreiding van het aantal lokalen van het Gymnasium.

In activa-groep Inventaris en apparatuur is voor € 720.949 geïnvesteerd.

Daarvan werd er voor € 385.100 geïnvesteerd in inventaris, installaties en apparatuur en voor € 335.849 in ICT-middelen.

Investeringen in inventaris, installaties en apparatuur werden vooral gedaan door het Gymnasium (i.v.m. de uitbreiding) en de Poorter (i.v.m. de nieuwe inrichting in het gebouw het Gildenplein).

Het Gymnasium investeerde voor € 143.702, het MWC voor € 103.061 en het PO voor € 87.750 in ICT-middelen.

In 2011 is het activa-bestand van het PO geherinventariseerd.

Uitkomst: een bedrag van € 375.794 moest gedesinvesteerd worden, omdat de boekwaarde van deze activa inmiddels nihil was.

En een groep activa bleek niet meer aanwezig op de scholen. Deze boekwaarde moest afgewaardeerd worden met een bedrag van € 94.231.

In de afschrijvingen zitten ook de afschrijvingen van activa die zijn aangeschaft met investeringssubsidies van gemeente en derden. 

Tegenover deze afschrijvingskosten wordt een vrijval van deze investeringssubsidies geboekt.

4.260.162    

Boekwaarde 

31-12-2011

3.517.699      

2.309.624      

4.627.727      

5.127.568      

258.354         

1.110.029      

332.189         

210.898-         

Cumulatieve 

Aanschaf 

waarde 

OVO 

31-12-2011

6.085.677    

333.036         

5.930.706    689.796-       

3.482.222      179.949-         

4.046.267    

59.515          

998.343       375.794-       

Cumulatieve 

Aanschaf 

waarde 

OVO 

01-01-2011

Cumulatieve 

afschrijvingen 

OVO 

01-01-2011

9.976.972    4.046.267    5.038.667    998.343       375.794-       

9.976.972    

164.896-         

10.345.838  

78.063-          

2.656.318      720.949         2.115.448      

01-01-2011

-               

670.510-         

221.529-         

892.039-       

625.755-       10.345.838  

Vrijval

55.708          

8.333            

64.041         

Toelichting behorende tot de balans

590.543         

Afschrijvingen Cumulatieve 

afschrijvingen 

OVO 

31-12-2011

Des- 

investeringen 

(BW = 0)

930.424         

Boekwaarde 

OVO

01-01-2011

4.412.645      

Investeringen

2.817.944      431.784-         

217.879         

STICHTING OVO

459.525         

4.771.766      

792.561         

4.260.162    5.257.679    

31-12-2011

-               

614.802-         

213.196-         

827.998-       

Financieel jaarverslag 2011 jaarrekening 43



School Adres OZB waarde Verz. waarde

2011 2011

PRIMAIR ONDERWIJS

Gorinchem

De Tweemaster Oude Lombardstraat 21 1.041.000€          1.624.618€          

Graaf Reinald Top Naeffstraat 26 989.000€             1.706.796€          

J.P. Waale H. de Ruyterstraat 34 621.000€             1.617.657€          

Anne Frank Ganzewei 10 1.171.000€          1.757.209€          

Hardinxveld-Giessendam

De Driemaster Pietersweer 32 1.306.000€          1.778.497€          

De Driemaster Bellefleur 8 944.000€             1.652.914€          

Merwedeschool Hobbemastraat 3 979.000€             1.825.886€          

VOORTGEZET ONDERWIJS

Gorinchem

Merewade College WL Wijdschildlaan 4 5.271.000€          15.608.502€         

Merewade Collge VR W.de Vriesrobbéweg 27 6.288.000€          16.693.627€         

Merewade College PRO Merwedekanaal 8 1.843.000€          1.823.586€          

Toelichting behorende tot de balans

STICHTING OVO

De door onze stichting in gebruik zijnde schoolgebouwen en –terreinen, zijn deels gehuurd en deels in eigendom. In de 

eigendomssituaties heeft onze stichting de juridische eigendom; de economische eigendom berust bij de gemeente. Om die 

reden zijn de stichtings- en/of aanschaffingskosten van deze onroerende zaken niet in onze jaarrekening opgenomen. Een 

indicatie van de waarde van de gebouwen en terreinen kan ontleend worden aan de in onderstaande tabel opgenomen OZB 

waarden en verzekerde waarden (peildatum 2011).
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1.5  Vorderingen

      1.5.1  Debiteuren

      1.5.2  OCW / LNV

      1.5.6  Overige overheden

      1.5.7  Overige vorderingen

      -  Personeel
      -  Overige 

      Totaal overige vorderingen

      1.5.8  Overlopende activa

      -  Vooruitbetaalde kosten
      -  Verstrekte voorschotten
      -  Overige overlopende activa

      Totaal overlopende activa

       Totaal vorderingen 

TOELICHTING:

De vordering op OC&W (€ 480.459) bestaat uit de betalingsverschillen op Lumpsum Personeel PO.

Als gevolg van een brand in het MWC locatie Vries Robbéweg hebben we op de balans een vordering op de verzekering staan van € 69.230.

Deze vordering wordt in 2012 geïnd.

      1.7.1  Kasmiddelen

      1.7.2  Tegoeden op bank- en girorekeningen

      1.7.3  Deposito's

TOELICHTING:

Met onze huisbankier hebben we m.i.v. 1 oktober 2011 nieuwe renteafspraken gemaakt. 

Het saldo in de kas per eind 2011 is beduidend hoger dan eind 2010 door contante opbrengsten van diverse eindejaarsactiviteiten.

De liquide middelen zijn in 1 jaar afgenomen met € 427.366. Met name de investeringen in vaste activa (-€ 998.343) en het hoge bedrag 

aan opname van uitgestelde BAPO VO (€ 206.320) waren hier debet aan.

31-12-2011 31-12-2010

123.715           

525.816           

18.216             

31-12-2011

16.365               

1.377                

892.269           

158.877             

245.829             

31-12-2010

1.888                

252.964           

162.374             

90.590               

1.888               

6.389               

3.975.617        

79.009               

480.459             

1.7  Liquide middelen

1.457.225          

18.392               

146                   

Toelichting behorende tot de balans

STICHTING OVO

69.230               

70.607               

86.806               

       Totaal liquide middelen 

-                    

922.599         

1.896.594        

4.402.983      

2.500.000          2.500.000        
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Toelichting behorende tot de balans

STICHTING OVO

Algemene reserve

2.1.1   Algemene reserve

2.1.2  Bestemmingsreserve (publiek)

          Bestemmingsreserve personeel PO

          Bestemmingsreserve personeel  VO (uitgestelde BAPO)

          Bestemmingsreserve personeel VO (functiemix)

2.1.3  Bestemmingsreserve (privaat)

          Bestemmingsreserve TSO Merwedonk

      Totaal Eigen Vermogen

TOELICHTING:

In 2011 is het Eigen vermogen in totaal met € 690.643 afgenomen. Deze afname kunnen we onderverdelen in 2 onderdelen:

1. Het resultaat van - € 331.840. Dit resultaat 2011 wordt als volgt verdeeld over de reserves:

   - € 248.279 ten laste van de algemene reserve

   - € 125.000 ten laste van de bestemmingsreserve personeel PO

   - € 41.439 ten gunste van de bestemmingsreserve personeel VO (functiemix).

2. Overige mutaties ten laste van het Eigen vermogen voor een bedrag van - € 358.803 :

    Totaal - € 479.357 aan overige mutaties in de algemene reserve:

      - € 200.000 naar de bestemmingsreserve personeel PO als tegemoetkoming in de formatie van het schooljaar 2011-2012. 

      - € 122.170 naar de bestemmingsreserve personeel VO (uitgestelde BAPO).

      - € 14.607 naar de bestemmingsreserve privaat TSO Merwedonk.

        -  Per 1 augustus 2011 is sbo de Rotonde overgedragen aan ons Samenwerkingsverband WSNS 41-07. De algemene reserve van de Rotonde

         is in 2011 uitbetaald aan het Samenwerkingsverband : - € 142.579

    Per saldo voor een bedrag van € 186.169 aan overige mutaties in de bestemmingsreserve personeel PO:

     ▪ In 2011 is er, met goedkeuring van het bestuur, € 200.000 uit de algemene reserve toegevoegd aan de bestemmingsreserve PO.

     ▪ In 2011 is daaruit - € 13.831 besteed om extra salariskosten a.g.v. de functiemix te kunnen betalen.

    Totaal € 84.150 aan overige mutaties in de bestemmingsreserve personeel VO (uitgestelde BAPO):

     ▪ Het verbruik aan uitgestelde BAPO : - € 206.320.

     ▪ Een dotatie van € 122.170 vanuit de algemene reserve naar deze bestemmingsreserve.

       Aangezien in 2011 het werkelijk werkgeversaandeel gemiddeld 75% was, is de bestemmingsreserve uitgestelde BAPO per eind 2011

       herberekend. Bij de herberekening van de reserve zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

       - Het aantal nog niet opgenomen BAPO uren in Euro's omgerekend a.d.h.v. het huidige salaris 

       - vermedigvuldigd met 75% (= voor rekening van de werkgever)

       - met een kans van 80% dat de uitgestelde BAPO opgenomen gaat worden.

    Voor € 18.536 aan bestemmingsreserve privaat TSO Merwedonk gevormd.

    Deze bestemmingsreserve bestaat uit de vooruitontvangen ouderbijdragen van de TSO die tot nu toe in de algemene reserve van 

    OVO terecht gekomen zijn.

331.840-           358.803-           

133.620           

18.536               18.536             

2.1  Eigen vermogen

189.703             

402.096             

92.181               41.439               

248.279-             3.950.878          

250.872           186.169             125.000-             

317.946           84.150-               

3.944.216      4.634.858        

479.357-             3.223.242        

Stand per 

31-12-2011

Overige 

mutaties

Resultaat

 2011

Stand per 

01-01-2011
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Toelichting behorende tot de balans

STICHTING OVO

2.3  Voorzieningen

     2.3.1  Personeelsvoorzieningen

               Spaarverlof

               Jubileumgratificaties

              Overige 

     Totaal 

      2.3.3  Voorziening onderhoud

     Totaal voorzieningen

TOELICHTING:

Het saldo van de voorziening voor jubileumgratificaties van de Rotonde (€ 26.547) is overgedragen naar het SWV WSNS 41-07.

Per saldo vond er voor € 118.253 aan vrijval / overdracht plaats:

Het saldo van de voorziening onderhoud van de Rotonde per 1 augustus 2011 (€ 90.556) is in 2011 overgedragen naar het SWV WSNS 41-07.

Na de fusie van de Baanbreker met de Meander Scholengemeenschap is de voorziening onderhoud van de Baanbreker vrijgevallen ten gunste

van het exploitatieresultaat van de Baanbreker: (€ 27.697)

578.990             

26.547               

31.966               

628.330           

432.760             2.240.121        

49.340               

342.125             

-                    

573.244             

23.637               

2.785.388        

231.119             

Stand per 

01-01-2011

-                    

118.253             

-                    

OnttrekkingenDotaties

26.547               

534.021           

2.212.144          

25.703               

144.800           

101.261             

69.295               

2.734.897      

187.527           

307.249           

494.776           

Stand per 

31-12-2011

Afdracht Rotonde

 -> SWV / Vrijval

-                  
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Toelichting behorende tot de balans

STICHTING OVO

      2.5.3  Crediteuren

      2.5.4  OCW / LNV

      -  geoormerkt

      -  niet geoormerkt

      2.5.7  Belastingen en premies sociale verzekeringen

      -  Loonheffing

      -  Omzetbelasting

      -  Premies sociale verzekeringen 

      Totaal belastingen en premiese sociale verzekeringen

      2.5.8  Schulden terzake van pensioenen

      2.5.10  De overlopende passiva

      -  Vooruitontvangen college- en lesgelden

      -  Vooruitontvangen subsidies OCW/LNV 

           geoormerkt

      -  Vooruitontvangen subsidies OCW/LNV 

           niet geoormerkt

      -  Vooruitontvangen investeringssubsidies

      -  Vooruitontvangen termijnen

      -  Vakantiegeld en -dagen

      -  Accountants- en administratiekosten

      -  Rente

      -  Overige overlopende passiva

      Totaal de overlopende passiva

      Totaal kortlopende schulden

TOELICHTING:

Eind 2011 is er een hoger saldo aan crediteuren dan in 2011. Het verschil wordt met name veroorzaakt door de lopende investeringen bij 

het Gymnasium.

De kortlopende schulden aan OC&W (€ 21.337) betreffen de aflopende geoormerkte en niet geoormerkte subsidies.

Voor een specificatie van de aflopende geoormerkte subsidies, zie bijlage G2-A bij de jaarrekening.

De vooruitontvangen geoormerkte OC&W subsidies (€ 159.830) betreffen doorlopende geoormerkte subsidies.

Voor een specificatie van de doorlopende geoormerkte subsidies, zie bijlage G2-B bij de jaarrekening.

De vooruitontvangen niet-geoormerkte OC&W subsidies (€ 391.470) betreffen doorlopende niet-geoormerkte subsidies.

In de periode augustus t/m december 2011 heeft OVO nog de subsidies ontvangen van 12UK de Rotonde (€ 373.393), terwijl de Rotonde

per 1 augustus 2011 is overgedragen naar het federatief SWV WSNS.

2.5  Kortlopende schulden

31-12-2011

2.944.003      

401.607             

3.446.452        

297.512           

73.907               

159.830             

1.275.307        

380.724             

1.612.793          

680.769             

958.434             

278.741             

721.800             

-                    

60.059               

91.841               

53.524               

964.973           

891.855             

31-12-2010

378.823           

19.594               

391.470             

27.388             

4.038                

23.350               

575.147             

864.933             

19.594               

21.337               

17.299               

4.038                
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1. Overeenkomsten over meerdere jaren

Ricoh

datum

contract-

nummer Volume

Huur all-in 

per maand

Additionele 

afdrukprijs

Expiratie 

datum Scholen

1-9-2006 5159 210.000       7.239,62    0,0092 31-8-2012 MWC 

4-9-2008 187195 164.000       3.627,00    0,0100 31-8-2014 PO, Gymn 

Konica Minolta

30-nov-11 P25824/002 170.000 pm 5.083,12    0,0054/0,047250 30-11-2017 MWC

Sharp

datum

contract-

nummer Volume

Huur all-in 

per maand

Additionele 

afdrukprijs

Expiratie 

datum Scholen

1-sep-10 40.566.552 103.250 2.023,00    0,0070 31-8-2015 Gymn & PO

Autobar

datum

contract-

nummer

Huur all-in 

per maand

Expiratie 

datum Scholen

1-9-2010 823400-02 127,33       31-8-2015 MWC PRO

Cafebar

datum

contract-

nummer

Huur all-in 

per maand

Expiratie 

datum Scholen

28-2-2008 a210.803 80,92 28-2-2013 MWC VR

14-2-2008 a210542 34,52 14-2-2013 MWC VR

14-2-2008 a210541 34,52 14-2-2013 MWC WL

1b. Onderhoudscontracten

Van Dorp

datum

Contract-

nummer

Contract 

per jaar

Expiratie 

datum Scholen

1-7-2007 b 176072.1.002 5.765,00    excl btw 30-6-2010 MWC WL

1-7-2007 b 176071.1.003 9.480,00    excl btw 30-6-2010 MWC VR

Home Safety

datum

Contract-

nummer

Contract 

per jaar

Expiratie 

datum Scholen

1-feb-08 20080620brand 1.840,00    excl btw 1-2-2010 MWC WL

1-feb-08 20080620brand 1.880,00    excl btw 1-2-2010 MWC VR

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

STICHTING OVO

1a. Huur- en leaseovereenkomsten
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

STICHTING OVO

1c. Huurovereenkomsten voor gebouwen

Kantoor Stafbureau

Met Intercontinental Estate BV te Haarlem is een huurovereenkomst afgesloten  voor het kantoorpand Spijksedijk 28 F, 4207 GN 

Gorinchem, kadastraal bekend gemeente Gorinchem, sectie A, nummer 6499 (gedeeltelijk). De overeenkomst is aangegaan voor 

de duur van vijf jaar, ingaande 1 december 2006 en lopend tot en met 30 november 2011. In 2010 hebben we de 

huurovereenkomst verlengd tot en met 30 november 2012.

Beëindiging van de huurovereenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van 

een termijn van 6 maanden. Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven.

In 2011 werd aan huur en servicekosten € 36.975 betaald.

Schoolgebouw obs de Merwedonk

Bij overeenkomst van 21 december 2004, ten overstaan van mr. Sijbrand Michiel Feikema, kandidaat notaris te Castricum, is een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Gemeente Gorinchem, de stichting SKG, de Stichting WLZ, de stichting Bouwen en 

Bewaren en de besloten vennootschap WLZ Beheer BV. Die samenwerkingsovereenkomst hield onder meer in de oprichting van 

de commanditaire vennootschap “CV SBS LAAG DALEM ZUID” met het oog op de stichting en de exploitatie van een 

multifunctioneel gebouw ten behoeve van primair onderwijs en kinderopvang.

In genoemde samenwerkingsovereenkomst werden ook twee huurovereenkomsten afgesloten tussen de CV SBS Laag Dalem Zuid 

enerzijds en de Gemeente Gorinchem anderzijds, waarbij één overeenkomst betrekking had op de schoolruimten voor primair 

onderwijs en één overeenkomst op kantoorruimte.

Met de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs en de samenvoeging met het openbaar voortgezet onderwijs 

per 1 januari 2007 zijn beide huurovereenkomsten overgegaan naar Stichting OVO.

De huurprijs omvat:

* een vast -niet te indexeren- deel voor nihil euro (€ 0,00)

* een variabel deel voor dekking van de lasten van CV SBS Laag Dalem Zuid voor het beheer, onderhoud en schoonhouden van 

   het gebouw, welk deel voor het eerste huurjaar was geprognosticeerd op een bedrag van € 84.861.

* een variabel deel voor dekking van het jaarlijks te bepalen exploitatieresultaat van het gebouw op basis van een beheersplan.

In het jaar 2011 waren de huurkosten € 192.673. 

Schoolgebouw Gymnasium Camphusianum

Bij overeenkomst van 21 december 2004, ten overstaan van mr. Sijbrand Michiel Feikema, kandidaat notaris te Castricum, is een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Gemeente Gorinchem, de Rivas Zorggroep, de stichting Bouwen en Bewaren, 

de Stichting WLZ, en de stichting OVO. Die samenwerkingsovereenkomst hield onder meer in de oprichting van de commanditaire 

vennootschap “CV WLZ” met het oog op de stichting en de exploitatie van een multifunctioneel gebouw ten behoeve van

voortgezet onderwijs, een dienstencentrum, levensloopbestendige appartementen, een gymnastiekzaal, ruimten t.b.v. (para)

medische zorgfuncties e.d.

In genoemde samenwerkingsovereenkomst werd ook een huurovereenkomst afgesloten tussen de CV WLZ enerzijds en Stichting 

OVO anderzijds met betrekking tot de school, de gymnastiekzaal, de mediatheek en het auditorium. De huurovereenkomst is 

aangegaan voor een periode van tenminste 40 jaar.

De huurprijs omvat:

* een vast -niet te indexeren- deel voor nihil euro (€ 0,00)

* een variabel deel voor dekking van de lasten van CV WLZ voor het beheer, onderhoud en schoonhouden van het project, welk 

    deel voor het eerste huurjaar was geprognosticeerd op een bedrag van € 132.851.

* een variabel deel voor dekking van het jaarlijks te bepalen exploitatieresultaat van het project op basis van een jaarlijks op te 

    stellen exploitatiebegroting.

In 2011 waren de huurkosten van roerende zaken € 62.794 en de huurkosten onroerende zaken € 355.574.

2. Bankgarantie

Door de Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost is een bankgarantie afgegeven van € 9.100 als zekerheid aan de verhuurder 


van het kantoorpand Spijksedijk 28F. 

Financieel jaarverslag 2011 jaarrekening 50



Niet uit de balans blijkende verplichtingen

STICHTING OVO

3. Dienstverleningsovereenkomst Merces

Met Merces BV is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met betrekking tot de personeels- en salarisadministratie 

(Merces@Work) en de financiële administratie (Exact Globe). De overeenkomst is in werking getreden op 1-1-2008 en is 

aangegaan voor vier jaren. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met vier jaren verlengd tenzij deze is opgezegd uiterlijk 

een jaar vóór expiratie.

4. Voorwaardelijke vordering op het ministerie van OCW

Per 1 januari 2006 is het bekostigingsstelsel voor het voortgezet onderwijs vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging houdt in dat vanaf

1 januari 2006 de bekostiging niet meer op schooljaarbasis, maar op kalenderjaarbasis plaatsvindt. Op basis van artikel 5

van de Regeling 'Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs' (kenmerk; WJZ-2005/54063802)

is het toegestaan een vordering op te nemen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze vordering

betreft maximaal 7,5% van de personele lumpsum van het boekjaar. Deze vordering kan pas worden geïnd bij discontinuïteit c.q.

opheffing van de onderwijsinstelling. Er is derhalve sprake van een voorwaardelijke vordering.

Aangezien Stichting OVO uitgaat van "going concern" is deze vordering niet opgenomen op de balans van de Stichting, maar 

opgenomen onder de niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen.

De voorwaardelijke vordering op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft per ultimo 2011 een 

waarde van € 929.128.
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Baten

3.1  Rijksbijdragen OCW

      3.1.1  Rijksbijdrage OCW / LNV

      -  Rijksbijdrage sector PO

      -  Rijksbijdrage sector VO

      Totaal Rijksbijdrage OCW / LNV

      3.1.2  Overige subsidies OCW

      -  Geoormerkte OCW subsidies

      -  Niet-geoormerkte OCW subsidies

      -  Toerekening investeringssubsidies OCW

      Totaal overige subsidies OCW

Totaal Rijksbijdragen OCW

TOELICHTING:

Dankzij een prijsbijstelling in de lumpsumfinanciering personeel, niet (volledig) begrote subsidies voor functiemix VO, ontvangen

groeifinanciering PO en fusietegemoetkoming voor de Meander scholengemeenschap zijn de Rijksbijdragen hoger dan begroot.

3.2  Overige overheidsbijdragen

    3.2.1  Gemeentelijke bijdragen en subsidies

Totaal overige overheidsbijdragen

TOELICHTING:

Dankzij de ontvangst van EBA-subsidies van ruim € 36.000 zijn de gemeentelijke bijdragen hoger dan begroot.

466.546       427.953       

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

STICHTING OVO

24.879.704  

590.427         

24.566.109  

2010Begroting 2011

25.820.705  

Begroting 2011

8.171.234      

14.557.754     

8.279.037      

14.686.722     

2011

-                

22.728.988  

1.846.284      

2010

378.323         

2.867.475    

22.953.230  

2.219.409      

269.743         

8.819.551      

14.133.679     

22.965.759  

1.837.121      

466.546         427.953         

67.661           

-                

1.913.945    1.837.121    

-                

2011

590.427       

Financieel jaarverslag 2011 jaarrekening 52



Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

STICHTING OVO

3.5  Overige baten

      3.5.1  Verhuur

      3.5.2  Detachering personeel

      3.5.3  Schenking

      3.5.4  Sponsoring

      3.5.5  Ouderbijdragen

      3.5.6  Overige 

      3.5.7  Incidentele baten

Totaal overige baten

TOELICHTING:

De scholen in Hardinxveld - Giessendam hebben in 2011 meer huuropbrengsten dan begroot.

Dankzij meer leerlingen op de Wijdschildlaan en het Gymnasium zijn de ouderbijdragen hoger dan begroot.

De begrote bijdragen WSNS zijn niet ontvangen zoals begroot in de overige baten door een nieuw declaratiestelsel.

4.  Lasten

4.1  Personele lasten

      4.1.1  Lonen en salarissen

      -  Brutolonen en salarissen

      -  Sociale lasten

      -  Pensioenpremies

      Totaal lonen en salarissen

      4.1.2  Overige personele lasten

      -  Dotaties personele voorzieningen

      -  Personeel niet in loondienst

      -  Overig personele lasten

      Totaal overige personele lasten

      4.1.3  Af: uitkeringen

Totaal personele lasten

TOELICHTING:

Het verschil tussen de werkelijke lonen en salarissen en de begroting (ruim € 1.1 miljoen) is als volgt te verklaren:

De loonkosten van vervangers in het PO waren niet begroot voor een bedrag van € 557.000. Dit is in 4.1.3 uitkeringen ook terug te zien.

De loonkosten van vervangers wegens ziekte in het Merewade College waren € 190.000 hoger dan begroot.

De salariskosten van het Merewade College waren € 287.000 hoger dan begroot.

Vooral de extra formatie van 5,5 fte was hier debet aan voor een bedrag van € 170.000.

De salariskosten van het Gymnasium waren € 90.000 hoger dan begroot. Extra formatie i.v.m. de leerlingengroei en de extra salariskosten 

als gevolg van de invoering van de functiemix waren hiervan de oorzaak.

1.381.797    2.223.369    

829.968         

Begroting 2011

695.737         

767.108                     

399.465                     

937.314         

2011

109.788                     

82.892                      

2011

21.452.924  

2.200.998      

731.056       

66.100                      

2010Begroting 2011

104.036                     

98.346                      

457.353                     

1.730.932      

21.551.817  

93.716           

21.320.682  

99.675           

49.339           

20.210.984  

17.619           

1.818.989      

387.936                     

2010

86.264                      

-                           

-                           

1.417.141    

-                

2.021.098      2.192.360      

598.814       

17.628.525     16.370.897     

722.297       

605.003         

93.000         

20.840.281  

588.001         

17.288.692     

1.830.992      

20.457           

173.274         

755.704       

561.973         

540.552       

21.766.969  
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

STICHTING OVO

4.2  Afschrijvingen

      4.2.2  Materiële vaste activa

Totaal afschrijvingen

TOELICHTING:

In 2011 waren de afschrijvingskosten van het MWC € 135.000 lager dan begroot. Dit is nog het voordelig effect naar aanleiding van de 

herinventarisatie van de materiële vaste activa in 2010. Tijdens het opstellen van de begroting 2011 waren deze lagere afschrijvingen nog niet bekend.

In 2011 had het PO extra afschrijvingskosten (€ 94.000) naar aanleiding van de herinventarisatie van de vaste activa. Dit bedrag was de boekwaarde

van de vaste activa, waarvan werd geconstateerd dat deze niet meer aanwezig waren op de scholen.

In de afschrijvingen zitten ook de afschrijvingen van activa die zijn aangeschaft met investeringssubsidies van gemeente en derden. 

Tegenover deze afschrijvingskosten wordt een vrijval van deze investeringssubsidies geboekt.

4.3  Huisvestingslasten

      4.3.1  Huur

      4.3.2  Verzekeringen

      4.3.3  Onderhoud

      4.3.4  Energie en water

      4.3.5  Schoonmaakkosten

      4.3.6  Heffingen

      4.3.7  Overige huisvestingslasten

Totaal huisvestingslasten

TOELICHTING:

De hogere huurlasten (€ 108.618) waren vooral te wijten aan de afrekening van de ontvlechting van de cv's.  De huurkosten van de cv's waren 

€ 91.000 hoger dan begroot.

De kosten van energie en water waren € 127.479 lager dan begroot. Het MWC had in 2011 € 92.000 minder energiekosten.

Dit is onder andere te danken aan nieuwe (zuinige) ketels die in 2010 zijn aangeschaft m.b.v. de EBA-subsidie.

4.4  Overige instellingslasten

      4.4.1  Administratie, Beheer & Bestuur (ABB)

      4.4.2  Inventaris, apparatuur en

                  leermiddelen (LAI) 

Totaal overige instellingslasten

TOELICHTING:

In 2011 is er door het primair onderwijs ruim € 40.000 aan cultuureducatie uitgegeven, waarvoor een geoormerkte subsidie ontvangen wordt.

Het Merewade College heeft in 2011 € 40.000 meer aan LAI uitgegeven dan begroot. Hierin zitten ook kosten van activiteiten die vergoed

worden uit de (hogere) ouderbijdragen.

814.153       

2.137.391    2.061.956    

Begroting 2011

2011

-                           

97.167                      

569.141                     

372.993                     

637.938                     

523.000                     489.693                     

625.508                     

2.951.544    

631.618                     

259.063                     

2.000.954    

70.972                      

428.790                     386.542                     

2.109.517    

859.361         

784.025                     

784.025         

2011

2010

1.246.560      

859.361                     

Begroting 2011

1.246.560                  

2011

2010

859.666       

Begroting 2011 2010

2.871.352    

91.417                      

376.133                     

51.421                      

408.395                     

48.927                      

191.485                     

2.205.228    

2.969.183    

809.396       

2.054.021    
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

STICHTING OVO

5.1  Financiële baten en lasten

      5.1  Rentebaten

      5.5  Rentelasten

      5.6   Overige financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten

TOELICHTING:

Door nieuwe afspraken met onze huisbankier hebben we meer rentebaten gerealiseerd t.o.v. de begroting 2011 en het jaar 2010.

2011 Begroting 2011

94.216         

94.216                      

17-                             

2010

79.934         75.000         

79.951                      75.000                      
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Naam Juridische Statutaire 

 vorm zetel

CV WLZ Commanditaire Vennootschap Gorinchem Onroerende zaken (3)

CV SBS Laag Dalem Zuid Commanditaire Vennootschap Gorinchem Onroerende zaken (3)

2011 Begroting 2011

       G.A. Toering € 118.531 € 118.000

Dit zijn de werkgeverslasten van onze directeur-bestuurder, dhr. drs G.A. Toering

2011 2010

Controle van de jaarrekening 21.361                                  23.205                    

Andere controleopdrachten 5.325                      

Andere niet controle diensten 11.470                                  4.500                      

TOTAAL 32.831                                 33.030                   

Overzicht accountantshonorarium

STICHTING OVO

Code activiteiten

Overzicht verbonden partijen

STICHTING OVO

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

STICHTING OVO
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Bestemming van het exploitatiesaldo

Het voorstel voor de resultaatverdeling 2011 is als volgt:

Resultaat exploitatie 2011: 331.840-    

Resultaatverdeling :

Algemene reserve: 248.279-      

Bestemmingsreserve publiek PO: 125.000-      

Bestemmingsreserve publiek VO: 41.439        

Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na de balansdatum m.b.t. 2011.

(Voorstel) bestemming resultaat

STICHTING OVO

Gebeurtenissen na de balansdatum

STICHTING OVO
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BIJLAGE D1: Ziekteverzuimcijfers Stichting OVO

Ziekteverzuimpercentage werknemers in 2011* 2010* 2009* 2008* 2007** 2010 2009 2008 2007 2006

2011 gemiddeld referentiegroep

OVO totaal 478 6,22 5,98 4,56 3,50 5,10 5,00 4,90 4,90 5,20

Stafbureau 14 2,42 0,93 1,80 1,45

VO totaal 242 4,75 5,05 4,35 2,98 4,85 OP, bron regioplan

Gymnasium Camphusianum 64 2,30 4,90 5,06 2,46 6,90 3,90 4,55 4,44 3,74 4,58

Merewade College 178 5,51 5,09 4,16 3,10 2,40 4,79 5,33 5,17 5,08 4,97

MWC-WL 99 5,75 5,26 4,80 2,97

MWC-VR 60 6,91 6,78 3,12 3,94

MWC-Pro 22 1,37 1,29 2,85 2,40

PO totaal 223 8,24 7,26 5,05 4,31 6,14 6,28 6,11

Bovenschools PO 10 5,95 0,21 3,61 2,74 6,08 6,20 6,00

OBS Merwedeschool 17 14,42 19,24 6,08 6,20 6,00

OBS De Driemaster 25 7,47 2,28 6,08 6,20 6,00

SBO De Rotonde*** 31 7,97 6,79 5,31 6,90 7,17 6,48 6,70 6,68 6,77 6,30

OBS De Tweemaster 20 12,61 8,16 3,12 3,44 4,77 6,08 6,20 6,00 5,94 5,83

OBS De Baanbreker*** 8 15,98 11,54 7,09 6,74 8,58 6,08 6,20 6,00 5,94 5,83

OBS Graaf Reinald 21 2,21 1,47 1,04 1,49 5,36 6,08 6,20 6,00 5,94 5,83

OBS Anne Frank 34 9,19 6,48 6,45 7,60 6,08 6,20 6,00

OBS JP Waale 12 6,08 4,74 5,52 1,41 6,08 6,20 6,00

OBS De Poorter 18 5,14 2,77 0,94 3,17 6,08 6,20 6,00

OBS Merwe Donk 51 7,22 10,22 7,01 1,90 9,42 6,08 6,20 6,00 5,94 5,83

Arbeidsongevallen (aantal) 0 2 1 0 0

Incidenten (aantal) 1 2

WIA instroom 2 0 0 1 0

bron: CBS / zvp 

onderwijs totaal

bron: regioplan/ 

Arbo-VO

bron: vervangings/ 

participatie-fonds 

OP

* Cijfers uit Merces@Work   ** Cijfers 2007 PO uit OSG-infonet en VO uit Verzuimmeester    *** Baanbreker en Rotonde tot en met juli 2011
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Omschrijving BRIN-nr. Bedrag van 

toewijzing            
Saldo nog

te besteden

kenmerk Datum EUR

Cultuur 2011/2012 10UA 381754-1 06-10-2011 1.831,20         1.257,54         

Cultuur 2011/2012 11TX 379710-1 06-10-2011 3.008,40         2.791,69         

Cultuur 2011/2012 13GC 380558-1 06-10-2011 1.504,20         1.490,85         

Cultuur 2011/2012 13UB 380686-1 06-10-2011 2.190,90         1.253,37         

Cultuur 2011/2012 13XL  381058-1 06-10-2011 6.278,40         5.406,82         

Cultuur 2011/2012  14LW   380411-1 06-10-2011 5.875,10         5.875,35         

Totaal 20.688,20    18.075,62    

Model G1: Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Toewijzing Ontvangen t/m 

2011

De prestatie is ultimo verslagjaar 

conform de subsidiebeschikking

1.504,20           x

Geheel afgerond Nog niet afgerond

1.831,20           x

20.688,20       

OCW-bijlagen

STICHTING OVO

5.875,10           x

2.190,90           x

6.278,40           x

3.008,40           x
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Omschrijving BRIN-nr. Bedrag van 

toewijzing             

kenmerk Datum EUR

Impuls vroegschoolse educatie 08/09 13GC 50500 - 482428 7.899             

Impuls vroegschoolse educatie 08/09 13LH 50500 - 482426 7.899             

Impuls vroegschoolse educatie 08/09  13UB  50500 - 482532 7.899             

Impuls vroegschoolse educatie 08/09  13XL  50500 - 482562 7.899             

Cultuureducatie 08-09 13GC 50500 - 487984 1.526             

Cultuureducatie 09-10 13GC 50500 - 552229 1.450             

Cultuureducatie 10-11 13GC  50500 - 612262 1.472             

Cultuureducatie 09-10 13LH 50500 - 552304 1.188             

Cultuureducatie 10-11 13LH  50500 - 612340 959                

Cultuureducatie 08-09 13UB 50500 - 488189 2.365             

Cultuureducatie 09-10 13UB 50500 - 552422 2.344             

Cultuureducatie 10-11 13UB  50500 - 612466 2.180             

Cultuureducatie 08-09 13XL 50500 - 488239 5.505             

Cultuureducatie 09-10 13XL 50500 - 552471 5.494             

Cultuureducatie 10-11 13XL 50500 - 612516 5.614             

Cultuureducatie 08-09 14LW 50500 - 488440 5.352             

Cultuureducatie 09-10 14LW 50500 - 552666 5.733             

Cultuureducatie 10-11 14LW  50500 - 612713 5.897             

Cultuureducatie 09-10 11TX - 50500 - 551698 2.954             

Cultuureducatie 10-11 11TX  50500 - 611718 3.107             

Cultuureducatie 09-10 10UA 50500 - 551333 1.755             

Cultuureducatie 10-11 10UA  50500 - 611718 1.766             

Overblijfsubsidie 13XL  50500 - 619411 500                

Overblijfsubsidie 14LW  50500 - 619518 500                

Overblijfsubsidie 11TX  50500 - 618951 500                

Overblijfsubsidie 10UA  50500 - 618738 500                

TOTAAL PO 90.257          

OCW-bijlagen

STICHTING OVO

Model G2 - A: Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule aflopend per ultimo 2011

Toewijzing Ontvangen t/m 

2011

Totale kosten 

t/m 2011

Te verrekenen 

ultimo 2011

EUR EUR EUR

7.899               7.623               276                  

7.899               2.500               5.399               

7.899               6.196               1.703               

7.899               -                   

2.344               2.344               -                   

7.899               

2.180               2.180               -                   

5.505               5.505               -                   

5.494               5.494               -                   

5.614               5.614               -                   

5.352               5.352               

1.188               1.188               -                   

959                  959                  -                   

2.365               2.365               -                   

1.526               1.526               -                   

1.450               1.450               -                   

1.472               1.472               -                   

-                   

5.733               5.733               -                   

5.897               5.897               -                   

2.954               2.954               -                   

3.107               3.107               -                   

1.755               1.755               -                   

1.766               1.766               -                   

500                  500                  -                   

500                  500                  -                   

500                  500                  -                   

500                  500                  -                   

90.257            74.980            15.277            
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Omschrijving BRIN-nr. Bedrag van 

toewijzing             

kenmerk Datum EUR

OCW-bijlagen

STICHTING OVO

Model G2 - A: Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule aflopend per ultimo 2011

Toewijzing Ontvangen t/m 

2011

Totale kosten 

t/m 2011

Te verrekenen 

ultimo 2011

EUR EUR EUR

Cultuureducatie 08-09 12UK 50500 - 490842 1.341             

Cultuureducatie 09-10 12UK 50500 - 547403 1.090             

Cultuureducatie 10-11 12UK  50500 - 615099 959                

Totaal overgedragen naar SWV * 3.390            

Materiele uitgaven  12UK 50500 - 628449

P&A Beleid 12UK  50500 - 644916 

Personele uitgaven 12UK 50500 - 645763

LGF 12UK  50500 - 667777 

Cultuureducatie 12UK  50500 - 671511 

Totaal ontvangen aug t/m dec 2011 **

Investeringssubsidie BETA BW  19ZU 61500 - 61391 150.000          

TOTAAL VO 150.000        

TOTAAL OVO 243.647        

* Het saldo per 31 juli 2011 van € 2.487 is overgedragen naar het SWV WSNS 41-07

** In de periode augustus t/m december 2011 heeft OVO € 373.393 aan subsidies ontvangen voor 12UK de Rotonde, terwijl deze per 1 augustus 2011 

     is overgedragen naar het Fed. SWV WSNS 41-07

373.393          373.393          

1.341               903                  438                  

50.480              50.480              

3.390               903                  2.487               

959                  959                  

1.090               1.090               

850                  850                  

617.040          223.860          393.180          

150.000            147.977            2.023               

150.000          147.977          2.023               

23.771              23.771              

285.937            285.937            

12.354              12.354              
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Omschrijving BRIN-nr. Bedrag van 

toewijzing             

kenmerk EUR

Overblijfsubsidie 10UA 50500 - 680596 500,00           

Overblijfsubsidie 11TX 50500 - 680838 500,00           

Overblijfsubsidie 13XL 50500 - 681360 500,00           

Overblijfsubsidie 14LW 50500 - 681483 500,00           

Verlofsubsidie 24TP 804AO - 33121 5.817,60         

Verlofsubsidie 24TP 804A0 - 34373 31.633,20       

Verlofsubsidie 41386 804AO - 28224 5.817,60         

Verlofsubsidie 41386 804AO - 28224 3.490,56         

Verlofsubsidie 41386 804AO - 28224 5.385,60         

Verlofsubsidie 12UK 804A0 - 36549 5.385,60         

Prestatie subs.2011  19ZU  61200 - 20754 4.000,00         

Prestatie subs.2010  19ZU  61200 - 19054 4.000,00         

Maatschapp.stage  19ZU  61500 - 91053 29.160,00       

Prestatiesubs.2009  19ZU  61200 - 16013 2.000,00         

Prestatiesubsidie  24TP  61200 - 20856 14.000,00       

Pres.Conv.Extra 2011  24TP  61200 - 18629 2.500,00         

Maatschapp.stage  24TP  61500 - 91166 73.560,00       

Zij-instroom  24TP  804A0 - 35097 19.000,00       

Zij-instroom 41386  804A0 - 34995 19.000,00       

LGF  13XL  50500 - 665108 11.793,79       

TOTAAL 238.543,95  

OCW-bijlagen

STICHTING OVO

Model G2 - B: Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule doorlopend tot in 2012

Toewijzing Saldo                      

01-01-2011

Ontvangsten 

t/m 2011

Lasten in             

2011

Totale kosten             

31-12-2011

Saldo nog te 

besteden 

EUR EUR EUR EUR EUR

-                   500,00              -                  -                  500,00              

500,00              500,00              

-                   500,00              -                  -                  500,00              

-                   500,00              -                  -                  500,00              

3.394,60           -                   3.394,60          3.394,60          -                   

-                   31.633,20         16.575,09        16.575,09        15.058,11         

5.817,60           5.817,60-           -                  -                  -                   

3.490,56           -                   -                  -                  3.490,56           

5.385,60           -                   -                  5.385,60           

5.385,60           -                   1.546,47          1.546,47          3.839,13           

-                   4.000,00           -                  -                  4.000,00           

4.000,00           -                  -                  4.000,00           

-                   29.160,00         12.150,00        -                  17.010,00         

-                   2.000,00           -                  -                  2.000,00           

-                   14.000,00         -                  -                  14.000,00         

-                   2.500,00           -                  -                  2.500,00           

-                   73.560,00         30.650,00        -                  42.910,00         

-                   19.000,00         -                  -                  19.000,00         

-                   19.000,00         -                  -                  19.000,00         

-                   11.793,79         6.157,00          -                  5.636,79           

27.473,96       202.829,39     70.473,16      21.516,16      159.830,19     
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Naam instelling Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio

Adres Spijksedijk 28F

Postcode / Plaats 4207 GN, Gorinchem

Telefoon 0183-650440

Fax 0183-689389

E-mail info@stichtingovo.nl

Internetsite www.stichtingovo.nl

Bestuursnummer 41386

KvK Rivierenland 11056465

Contactpersoon dhr. drs G.A. Toering

Naam school BRIN-nummer Sector

Merewade College 24TP VO

Gymnasium Camphusianum 19ZU VO

De Rotonde 12UK PO per 1 augustus 2011 overgedragen aan ons SWV WSNS 41-07

de Tweemaster 13GC PO

de Baanbreker 13LH PO per 1 augustus 2011 gefuseerd met 13XL Meander scholengemeenschap

Graaf Reinald 13UB PO

JP Waale 13XL PO

de Poorter 13XL PO

Anne Frank 13XL PO

de Merwedonk 14LW PO

de Merwedeschool 10UA PO

de Driemaster 11TX PO

Gegevens over de rechtspersoon

STICHTING OVO
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