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ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID

Inleiding

In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van de Stichting Islamitische
Scholen Helmond e.o. in het jaar 2018.

Jaarrekening

De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2018 van de Stichting Islamitische Scholen Helmond e.o. is
opgesteld door Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V.

Deze jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor PricewaterhouseCoopers Accountants
N. V.

Kernactiviteiten en Beleid

Onder het bevoegd gezag van de Stichting Islamitische Scholen Helmond e.o., met bevoegd gezag
nummer 31088, valt de onderstaande school:

Brinnummer
Salah Eddin El Ayyoubi 23VF

Basisschool Salah Eddin verzorgt onderwijs aan leerlingen tussen de leeftijden 4 en 12/13 jaar. Salah
Eddin El Ayyoubi is een bijzondere school en van islamitische grondslag. Leerlingen worden tijdens
hun schoolloopbaan begeleidt tot het optimaal ontwikkelen van hun sociale vaardigheid, emotionele
vaardigheid en intellectuele vaardigheid. In de missie en de visie is een verdere uitwerkingen van de
doelen van de school.

Doelstelling van de organisatie

De doelstelling van de stichting is het in stand houden van de Islamitische Basisschool Salah Eddin El
Ayyoubi.

Schoolplan 2019-2023

Recentelijk is er een nieuw schoolplan opgesteld. Alle relevante beleidsterreinen zijn daarin weer onder
de loep genomen en uitgewerkt. In dit bestu u rs verslag wordt uiteengezet wat de belangrijkste punten
daarin zijn.

MISSIE EN VISIE

Missie

In het onderwijs op Salah Eddin El Ayyoubi wordt gestreefd dat de leerlingen volwaardige burgers
worden die intellectueel, emotioneel, sociaal en maatschappelijk het maximale uit zichzelf halen. Zodat
zij als Nederlandse moslims in harmonie met hun omgeving leven. Daarnaast beogen wij dat onze
leerlingen optimaal kunnen deelnemen en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse
maatschappij

De volgende kernwaarden staan daarbij centraal:

. Het is onze overtuiging dat onze missie en doelstelling het best verwezenlijkt kunnen worden
vanuit een sterke identiteit;

. Onze leerlingen van groep 8 moeten probleemloos aansluiting vinden in het voortgezet
onderwijs en in de maatschappij;
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Wat leerlingen van thuis meekrijgen, vertalen wij naar de toekomst van het kind, rekening
houdend met de Nederlandse gewoontes;
De islam is volgens ons een religie van liefde tolerantie en rechtvaardigheid ook naar
andersdenkenden toe;

Verscheidenheid van mensen is vanzelfsprekend, ook bij moslims onderling;
Mede door onze begeleiding kunnen leerlingen hun ouders beter begrijpen.

Visie

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel
beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. hlieronder in steekwoorden onze belangrijkste
punten:

Belangrijke pedagogische punten zijn:

. Motivatie betrokkenheid, plezier in les geven en in les krijgen, humor, geduld, Human Dynamics,
sfeer en creativiteit.

Gelet op de didactiek worden de volgende punten genoemd:

. Korte instructie, directe instructiemodel, genoeg tijd, zelfstandigheid, differentiatie, afwisseling,
goede digitale omstandigheden, klassenmanagement, nieuwsgierig maken, interactie,
objectief, informatie overbrengen, stimuleren tot nadenken, context, verhelderen, visueel /
concreet maken, consequent zijn, eisen stellen, rust en structuur, overdracht, ontwikkeling,
zelfreflectie.

Wij werken op school met het directe instructiemodel. Hierdoor kunnen we differentiëren. Dit
differentiëren kan in de duur van de instructie, de zelfstandigheid van het verwerken van de stof, de
hoeveelheid te maken stof en het niveau waarop de leerlingen werken.

Door het gebruik van groepsplannen voor technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen - wiskunde en
later ook spelling wordt er vooraf nagedacht over de stof die aangeboden gaat worden, de stimulerende
en belemmerende factoren voor individuele leerlingen en de onderwijsbehoeften van individuele
leerlingen.

Daarnaast is vrijwel het gehele team geschoold in hluman Dynamics en heeft het team training gevolgd
in Teach like a Champion.
Human Dynamics is een belangrijke onderlegger voor het omgaan met verschillen tussen kinderen
met ook met teamleden. We proberen alle dynamieken te bedienen zowel op pedagogisch als didactisch
gebied.
Ook is door het hele team een congres trauma verwerking van Medilex bezocht.

Visie op leren

Wat vindt het team in steekwoorden belangrijk met betrekking tot leren:

. Samenwerken(d), zelf ontdekken, leeromgeving inrichten, de leerling centraal, zelfstandig,
modelleren, instructie, al doende oefenen, instructie.

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op
diverse manieren te verwerven. Dat gebeurt o.a. door het gebruik van het directe instructiemodel en het
gedachtengoed van Human Dynamics. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op
verschillende niveaus en/of manieren eigen maken. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen
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eerder zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik
gemaakt van de verlengde instructie. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra
ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet.

Visie op identiteit

Essentiële woorden waaraan we met het team denken bij identiteit:

. Gelijkheid, respect, interesse, open staan, herkenning, uitbreiding, waarden & normen, uiterlijk,
uitstraling van de school, feesten, gebed, ouderbetrokkenheid, acceptatie, diversiteit, cultureel,
geloof, tradities, bespreekbaar, vakoverstijgend, toepasbaar, begrip, verbondenheid, trots,
eigen rol in maatschappij.

Onze visie op de identiteit komt heel duidelijk naar voren in onze missie:
In het onderwijs op Salah Eddin El Ayyoubi streven we ernaar dat onze leerlingen volwaardige
Nederlandse burgers worden, die intellectueel, emotioneel, sociaal en maatschappelijk het maximale
uit zichzelf halen. Zodat zij als volwaardige Nederlandse moslims in harmonie met hun omgeving
kunnen leven. Daarnaast beogen wij dat onze leerlingen optimaal kunnen deelnemen en een positieve
bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse maatschappij.

Visie op excellentie

Essentiële woorden waaraan we met het team denken bij excellentie:

. Woordenschat, taalonderwijs, leesonderwijs, verklaren van gedrag en hiernaar handelen,
identiteit, waarden & normen, zelfstandigheid in ontplooiing, communiceren naar buiten, opvang
oorlogskinderen, ICT, veilige leeromgeving, ondersteuning, kleine groepen, hoogbegaafdheid,
resultaten, kennis, hoge uitstroom naar het vo, zorg, goede omgang, kwaliteit onderwijs,
rekenonderwijs en ouderbetrokkenheid.

Juridische structuur

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een stichting.
De Stichting Islamitische Scholen Helmond e.o. is op 3 maart 1989 opgericht en is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel Brabant onder dossiernummer 41091201
De juridische structuur is in 2018 niet gewijzigd.

Organisatiestructuur

Onze school is een éénpitter onder het bestuur Stichting Islamitische Scholen Helmond e.o.

De directeur van de school geeft, onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur, leiding aan de school.
De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het)
beleid. De directeur wordt bijgestaan door twee bouwcoördinatoren (een voor de onderbouw en een
voor de bovenbouw). Samen vormen zij het managementteam.

De school heeft de beschikking over een MR. In de MR zitten drie personeelsleden en drie ouders. Zij
vervullen de rol van medezeggenschap en hebben inspraak of adviesrecht op het beleid. Daarnaast is
er op school een ouderraad aanwezig. Zij helpen met allerlei dagelijkse activiteiten binnen de school.
het managementteam is de eerste contactpersoon voor ouderraad.

Code Goed Bestuur

De stichting is in 201 1 een onderzoek gestart om te bepalen welke vorm van bestuur en toezicht het
beste is in het kader van de code goed bestuur. De formele wijzigingen van bestuursvorm en
toezichtsvorm is in 2012 gerealiseerd.
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Op 10 mei 2012 zijn via de rechtbank de statuten van de stichting gewijzigd. Inzake de Code Goed
Bestuur is onder andere opgenomen dat het bestuur zal gaan bestaan uit drie meerderjarige uitvoerend
bestuurders en uit twee meerderjarige niet-uitvoerend bestuurders.

De niet-uitvoerende bestuurders houden toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van
bevoegdheden door de uitvoerend bestuurders, staan hen met raad terzijde en fungeren als klankbord.

In de loop van het kalenderjaar 2012 heeft de stichting haar ledenaantal uitgebreid van 3 naar 4 leden.

Bestuurssamenstelling

In 2018 is de samenstelling van het bestuur ongewijzigd gebleven. Het uitvoerend bestuur bestaat nog
steeds uit twee leden. De stichting streeft er wel nog steeds naar om uit te breiden naar drie uitvoerende
bestuurders en twee toezichthouders.

Het bestuur is ultimo 2018 als volgt samengesteld:
Voorzitter: de heer E. Ozturk
Secretaris: de heer M. Mokadim
Toezichthouder: de heer M. Gabow
Toezichthouder: mevrouw F. Muhamud-Salad

Bekostigingsgrondslag

Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. Eventueel kan door middel
van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend als het aantal leerlingen van een school
volgens daartoe vastgestelde normen (voor het totale bestuur) is toegenomen.
Er hebben gedurende het kalenderjaar 2018 geen groeitellingen plaatsgevonden en derhalve is hiervoor
geen aanvullende bekostiging ontvangen.
In onderstaand overzicht wordt het aantal leerlingen op 1 oktober 2018 vergeleken met de
leerlingaantallen in de jaren 2017, 2016, 2015 en 2014.

Aantal

Salah

leerlingen op 1 oktober

Eddin El Ayyoubi

2018

207

2017

197

2016

169

2015

166

2014

170

Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

De stichting heeft geen bijzondere afspraken wat betreft aanname van leerlingen. Leerlingen kunnen
gedurende het hele schooljaar instromen. Met de invoering van passend onderwijs geldt voor onze
school dat we wat betreft aanname, of het zoeken naar een passende plek voor het kind, ons zullen
inzetten.

Om een leerling in te schrijven maken ouders een afspraak bij een van de MT leden, komen naar school,
krijgen info over de school, een rondleiding, kunnen vragen stellen. hlet inschrijfformulier wordt door
ouders ingevuld. Met toestemming van ouders wordt contact opgenomen met een eventuele vorige
school voor dossieroverdracht en inwinnen info over het kind. De vorige school moet dus ook door
ouders van tevoren op de hoogte zijn gebracht over wisseling van school.

Omdat onze school een regionale functie heeft, komen onze leerlingen uit alle wijken van Helmond,
Venray, Weert, Roermond, Neer, Nunhem, Horst, Den Bosch en Beek en Donk.
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Kenmerken van de leerlingen

Onze school werd op teldatum 01-10-2018 bezocht door 207 leerlingen. Ter vergelijking zijn ook de
cijfers van 1-10-2017 opgenomen.

Gewicht 1-10-2018 1-10-2017

Totaal

0,00

0,30
1, 20
l

130

14
63

207

119

14
64

197

Van deze leerlingen heeft 37% een gewicht.
Het leerlingenaantal van de school is, na een forse daling per 1-10-2014, in het jaar 2016 gaan
stabiliseren en nu fors weer aan het groeien.

In algemene zin hebben wij, op grond van de kenmerken van de leerlingen, de volgende
aandachtspunten:

. Extra aandacht aan de identiteit;

. Extra aandacht besteden aan gedragsregulering (sociaal-emotionele ontwikkeling);

. Extra aandacht besteden aan burgerschap;

. Extra aandacht aan ouderbetrokkenheid;

. Extra aandacht besteden aan het vak taal;

. Extra aandacht aan leerkrachtgedrag.

Onze kinderen zijn allemaal moslim. Het grootste deel heeft een Marokkaanse achtergrond. Daarna
volgt een groep met een Somalische achtergrond en dan een groep met een Turkse achtergrond.
Daarnaast hebben we een heleboel verschillende identiteiten op school, zoals Bosnisch, Indonesisch,
Irakees, Surinaams et cetera.
Het grootste deel van onze leerlingen woont bij beide ouders.

Algemene delers voor al onze leerlingen:

. Al onze leerlingen zijn moslim;

. Al onze leerlingen hebben behoefte aan extra taalonderwijs, voornamelijk op het gebied van
woordenschat en begrijpend lezen;

. Het grootste deel van onze leerlingen scoort boven het gemiddelde van de lovs.

Kenmerken van de ouders en de omgeving

Kenmerken van onze ouderpopulatie

De ouders van onze kinderen zijn allemaal moslim. Het grootste deel heeft een Marokkaanse
achtergrond. Daarna volgt een groep met een Somalische achtergrond en dan een groep met een
Turkse achtergrond. Daarnaast hebben we een heleboel verschillende identiteiten op school, zoals
Bosnisch, Indonesisch, Irakees, Surinaams et cetera.
Omdat onze school een regionale functie heeft, wonen de ouders van onze leerlingen in Helmond,
Venray, Weert, Roermond, Neer, Nunhem, Horst, Den Bosch en Beek en Donk. Van veel van onze
ouderkoppels is minstens 1 ouder in Nederland geboren en getogen. Hun ouders soms ook al. Andere
ouders zijn gekomen als vluchteling. De afgelopen jaren hebben we een toename gehad van het aantal
Syrische vluchtelingen kinderen

De beheersing van de taal onder de ouders wisselt erg.
Het grootste deel van onze ouders is getrouwd. Eenoudergezinnen komen op kleine schaal voor.

Zowel de verschillen in culturele achtergrond, als afkomst, als woonplaats maken dat we niet een
gemene deler kunnen noemen voor alle ouders. Wel zijn er kleine, organisatorische, zaken waar we
rekening mee houden. Dit zie je bijvoorbeeld terug in:

8
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. Aparte moedermiddagen ;

. Het koppelen van activiteiten in verband met de reistijd van een deel van de ouders;

. Het huiswerk van de kleuters, waarbij de woordenlijsten ook in het Turks, Arabisch en Syrisch
worden meegegeven;

Wel zijn er een paar algemene delers voor (bijna) al onze ouders.

. Al onze ouders zijn moslim;

. De identiteit van de school is belangrijk;

. Ouders zijn blij met de extra inzet op taalgebied;

. Ouders zijn blij met WE, zien het nut hiervan in;

. Nederlands is vaak de tweede taal.

Versie: 1.0
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Strategisch beleid

Onze school voert strategisch beleid, wat in het schoolplan 2019-2023 is uitgewerkt. Daarin worden de
resultaatgebieden onderverdeeld in dezelfde onderdelen als het schoolplan, namelijk:

. Onderwijskundig beleid;

. Personeelsbeleid

. Organisatie en beleid;

. Financieel beleid;

. Zorg voor kwaliteit.

Gebieden

Onderwijskundig beleid

Personeelsbeleid

Onze ambities

Didactisch handelen:

. De leraren motiveren de leerlingen voor hun werk.

. De leraren betrekken de leerlingen interactief bij de les.

. De leraren activeren de voorkennis van de leerlingen.

Afstemming:
. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op drie

niveaus;

. De leraren geven directe instructie;

. De leraren geven ondersteuning en hulp;

. De leraren zorgen voor stofdifferentiatie;

. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie

Beroepshouding:
. De leraren handelen conform de missie en de visie van de

schoot;
. De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school.

Organisatie en beleid

Financieel beleid

Zor voor kwaliteit

Schoolklimaat:
. De school straalt een professioneel klimaat uit+
. De school ziet er verzorgd uit;
. De school is een veilige school;
. Leraren (ook onderling) en leerlingen (ook onderling) gaan

respectvol met elkaar om;
. Ouders ontvangen tweewekelijks een nieuwsbrief;

Veiligheid
. We houden onze handen bij onszelf
. We ebruiken nette taal.

Aandachtspunten:
. Vermindering gewichtengelden
. Voortzetting subsidiegelden vanuit gemeente schakelklas
. Stijgende loonkosten personeel
. Nieuw CAO

. Wij hebben inzicht in de kenmerken van onze
leerlingenpopulatie;

. Wi' beschikken over ambities bi" diverse beleidsterreinen.
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Schoolplan

Aan de start van het nieuwe schoolplan 2019 - 2023 hebben we met het team samen gekeken naar de
sterke en zwakke kanten van de school en het team en de kansen en bedreigingen die we in de
komende vier jaren zien.

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern
en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de
leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.

De hieronder genoemde punten zijn gezamenlijk door het team opgesteld tijdens de studie-
tweedaagse in december '18, waarbij het nieuwe schoolplan één van de onderwerpen op de agenda
was.

Sterke kanten school

Identiteit

Goed onderwijs/goede resultaten

Helderheid/duidelijkheid/structuur
Betrokkenheid ouders

Hygiëne/netheid

Zwakke kanten school

Ondersteuning/aanpak leerlingen met
s' 'eciale zor

Gebrek aan tijd
Nette taal/attitude/gedrag leerlingen

Meubilair/ontwikkelingsmateriaal

Grotere groepen

Sterke kanten team

Diversiteit

Voor elkaar staan behul zaam

Eén team geen eilandjes

Zwakke kanten team

Wisselin en binnen het team

Lerarentekort

Afspraken nakomen

Professionals/kritisch/overle Werkverdelin meer werk/minder mensen

De gemaakte opsomming hierboven is in willekeurige volgorde, alle punten wegen even zwaar mee.

De zwakke kanten van school en het team zouden bedreigingen kunnen worden maar bieden ook
kansen. Wij zullen de zwakke kanten aangrijpen als kansen.

In ons schoolplan hebben we de volgende streefbeelden opgenomen

Streefbeelden

1. Op onze school hebben leerkrachten en leerlin en plezier ti'dens de taallessen.
2. Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
vanwege hun gedrag. Hierbij behoort ook dat we elkaar op onze school behandelen met respect en
de schoolre el "Wi' ebruiken nette taal"

Landelijke ontwikkelingen

Afschaffing leeriinggewichtengelden en invoer nieuwe regeling.
Nieuwe cao afspraken.
WE achterstandenbeleid.
Onderwijs

11
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Aspecten van opvoeden

Levensbeschouwelijke identiteit

Onze school is een islamitische basisschool. De identiteit van de school vormt een stevige basis en
draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het kind. Door de raakvlakken en de herkenbaarheid vanuit
de thuissituatie ontwikkelen de kinderen zich in een veilige leeromgeving. Binnen de islamitische
identiteit zijn er veel overeenkomsten, maar ook verschillen in beleving bij de kinderen. Kinderen maken
met elkaar veel mee en delen veel. Ze tonen ook respect naar elkaar toe en naar andersdenkenden.

Onze ambities zijn:
. We besteden aandacht aan waarden en normen, waarbij we de leerlingen ook leren iets te

betekenen voor anderen dichtbij en ver weg:
. We besteden ook bij andere vakken aandacht aan levensbeschouwing;
. We besteden gericht aandacht aan de seksuele identiteit;
. We besteden aandacht aan vieringen die samenhangen met onze identiteit;
. We besteden gericht aandacht aan diverse levensovertuigingen;
. We besteden aandacht aan wereldgodsdiensten waarbij ze leren om respect te hebben voor

andere opvattingen;
. We besteden gericht aandacht aan de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit;
. We ontwikkelen en toetsen kennis ta.v. levensovertuiging.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren.
Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde
burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de
wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen
wordt tijdens de groeps(leerling) bespreking besproken (leerkracht en IB'er). In deze gesprekken
worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken.

Onze ambities zijn:
. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele

ontwikkeling;
. Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling;
. Onze school beschikt over een LOVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling;
. We houden bij hoeveel individuele handelingsplannen er per jaar in een groep uitgevoerd

worden;
. We houden hoeveel groepsplannen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling er per jaar in een

groep uitgevoerd worden.

Beoordelin

Omschrijving

Kwaliteitszorg deel 2 personeel

Resultaat

Schoolklimaat 3, 48

De beoordelingen (ook verder in het bestuursverslag) komen voort uit de vragenlijst kwaliteitszorg WMK
PO en de QuickScan pedagogisch klimaat uit WMK PO.

Actief burgerschap en sociale cohesie

Ten aanzien van actief burgerschap en sociale cohesie hebben we allereerst met het team gekeken
naar de ambities die wij hebben.

Daaruit komen de volgende vier ambities:
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1. We besteden aandacht aan andere culturen;
2. We besteden aandacht aan democratisch handelen.
3. We besteden aandacht aan argumenteren en discussiëren;
4. We besteden aandacht aan de vorming van eigen (kritische) mening.
5. In ons vorige schoolplan hadden we als ambitie om een visie te hebben op burgerschap. Deze

visie is er en wordt nog steeds gedragen. In deze visie komt het eerste punt, aandacht aan
andere culturen al duidelijk terug.

Het is onze overtuiging dat onze missie en doelstelling het best verwezenlijkt kunnen worden vanuit
een sterke identiteit. Dat wij een Islamitische school zijn heeft verder voor ons de volgende betekenis.
Wij willen de leerlingen leren te handelen vanuit de Islamitische identiteit en willen eerlijkheid,
verantwoordelijkheid en goed sociaal gedrag aanleren. Daarnaast vinden wij de bevordering van goed
burgerschap en sociale integratie van groot belang. Wij schenken o.a. aandacht aan de universele
menselijke waarden en normen m. b.v. de eigen leerkracht met de methode Leefstijl. Tegelijkertijd
schenkt de leerkracht levensbeschouwing in de wekelijkse lessen aandacht aan de verschillende
culturen in Nederland en in de wereld. In deze lessen wordt kennis van en respect voor andere
culturen en gewoonten bijgebracht. Ook wordt er gekeken naar overeenkomsten tussen de Islam en
de andere veelvoorkomende religies. De leerkracht gebruikt hierbij de methode Samsam. Deze
methode gaat over samen delen, samen leren, samen spelen en samen verantwoordelijk zijn voor een
duurzame wereld. Samsam gaat er van uit dat onze kinderen in een internationaal
georiënteerde samenleving leven. Om hun positie als jonge wereldburgers te kunnen begrijpen zijn
inlevingsvermogen, kennis, inzicht en vaardigheden nodig. Aan deze competenties levert Samsam
een belangrijke bijdrage. Daarnaast is er een vakleerkracht die wekelijks lessen Islam verzorgt.
Tijdens deze lessen schenkt hij aandacht aan de Koran. De lessen worden gegeven in het Nederlands
in-het bijzijn van de groepsleerkracht. Kinderen leren de Koran technisch lezen en verder leren zij de
gebeden die ze nodig hebben tijdens het dagelijkse gebed. Wij besteden nadrukkelijk geen aandacht
aan de verschillende interpretaties van de Koran.

De kernvakken

Leerstofaanbod

Op onze school gebruiken we (zoveel mogelijk) eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen
en de referentieniveaus voor taal en rekenen. De methodes worden bij de hoofdvakken integraal
gebruikt door de leraren en daar waar nodig aangevuld met extra stof. Voor de toetsing van de
leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito LOVS & svt) en methodegebonden
toetsen. Ten aanzien van leerstofaanbod stuiten we aan bij de volgende kwaliteitsindicatoren :

. Ons aanbod en onze methodes voldoen aan de kerndoelen;

. Ons aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen;

. Ons aanbod past bij de kenmerken van de leerlingpopulatie (verhoogde inzet op taal en
rekenen);

. Ons aanbod richt zich op de cognitieve ontwikkeling, de sociale ontwikkeling en de brede
ontwikkeling;

. Ons aanbod richt zich op actief burgerschap;

. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs
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Beoordelin

Omschrijving

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

deel 2 ouders

deel 2 ouders

deel 2 ouders

deel 2 ouders

deel 3 leerlingen

deel 3 leerlingen

deel 2 leerlingen

deel 3 personeel

deel 3 personeel

deel 3 personeel

Schoolklimaat

Zorg en begeleiding

Opbrengsten

Integraal Personeelsbeleid

Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen

Schoolklimaat

Zorg en begeleiding

Opbrengsten

Zorg en begeleiding

Integraal Personeelsbeleid

Resultaat

3,63

3, 64

3.68
3,74
2.92

3, 11
3, 19

3.55
3.45
3. 46

Taalleesonderwijs

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de leerlingenpopulatie, veel aandacht in ons
lesaanbod. Taal is het doel, maar zeker ook het middel. We leren de kinderen taal om goed met anderen
om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen
begrijpen, is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal
nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie bij de
andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken.

Onze ambities zijn:
. Uitgaan van integraal onderwijs. hlet is de basis van alle vakken;
. Onze school beschikt over een taalbeleidsplan;
. Onze school beschikt over een schoolleesplan;
. Onze school beschikt over een gekwalificeerde taal coördinator; Tot en met het schooljaar

2017-2018 had de school een taalcoördinator. Hoog prioriteit is een nieuwe taalcoördinator. Er
zal binnen het team actieve werving plaats vinden voor een kandidaat die de opleiding wil
volgen.

. De leraren werken in de groepen 1 en 2 structureel met de methode Piramide;

. De leerlingen plezier te laten beleven aan taal. Creatief taalgebruik stimuleren d. m. v.
uitdagende activiteiten;

. De school beschikt over goede actuele methodes voor taal, begrijpend lezen en technisch
lezen;

. Er is een doorgaande lijn op taalgebied;

. Er wordt gedifferentieerd binnen het taalonderwijs;

. De leraren besteden meer tijd aan taal- en woordenschatonderwijs dan de gemiddelde school,
namelijk minimaal 10 uur per week per groep;

. De school geeft technisch lezen in de groepen 3 t/m 8, (methode gebonden in groep 3 t/m 6)
waarbij elke dag gestart wordt met een kwartier technisch lezen door alle leerlingen en
leerkrachten

. De school beschikt over een Protocol Dyslexiebeleid.

Groepsplannen:
. We werken met groepsplannen in de groepen 3 t/m 8 voor begrijpend lezen en technisch lezen;
. We werken met groepsplannen woordenschat en fonemisch bewustzijn in de groepen 1 en 2;
. We werken met groepsplannen voor spelling in de groepen 3 t/m 8.

De BOS 'Bieb Op School' is ingevoerd en is in beheer van enkele moeders. Elke maandag kunnen de
leerlingen de boeken inleveren en 's middags nieuwe boeken lenen.
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De BOS (Bieb Op School) draait goed. We zijn gestart in januari 2016, dus ondertussen hebben we
de nodige ervaring. Afgelopen schooljaar (2017-2018) heeft 80% van onze leerlingen minimaal 1 maal
gebruik gemaakt van de bos.
Nieuw per januari '19 is een collectie boeken in het Turks en in het Arabisch (helaas was er geen
collectie beschikbaar in het Somalisch). Deze collectie is met name bedoeld voor de ouders die hun
kinderen graag voorlezen of samen met hun kind lezen maar het Nederlands nog onvoldoende
beheersen. Via de nieuwsbrief zullen ouders geïnformeerd worden over deze mogelijkheid.

Voor meer informatie verwijzen we naar het taalbeleidsplan en het schoolleesplan Het taalbeleidsplan
heeft als het hoofddoel "Meer taalbewustzijn bij leerkrachten. " Het doel moet zijn dat de school taal
ademt, de hele dag door! Het taalbeleidsplan is inmiddels in werking. Dit aandachtspunt blijft ook voor
de komende jaren een prioriteit.

Verbeterpunt

Meer taalbewustzijn bij leerkrachten

Prioriteit

midden

Leeslink is geïntegreerd in het lesrooster en er wordt wekelijks mee gewerkt.

Op dit moment (schooljaar 2018-2019) werken we binnen het SWV Helmond-Peelland nog gezamenlijk
met het dyslexie programma Kurzweil. Deze samenwerking eindigt aan het einde van dit schooljaar. Na
informatieve bijeenkomsten en opvragen van informatie is er voor gekozen om vanaf schooljaar 2019-
2020 te gaan werken met "Bouw" en "Bouw Flits" als preventie en remediering en met "read&write" als
compenserende software. "Bouw" en "bouwflits" kunnen ingezet worden voor meerdere kinderen,
voornamelijk preventief. Het hebben van een dyslexieverklaring is hiervoor niet nodig. "Read&write" kan
als compenserende software worden ingezet voor leerlingen met een dyslexieverklaring. Delen uit het
programma kunnen ook ingezet worden voor leerlingen met een NT2 achtergrond die nog moeite
hebben met taal, spelling en woordenschat.

ICT

Visie op ICT-onderwijs

Binnen ons schoolbeleid en schootvisie zien wij ICT als middel en niet als doel. We streven ernaar om
ICT een onderdeel van het leerproces te laten zijn.
Hierbij hebben we de volgende ambities:

. Het optimaal gebruik maken van het digibord in alle groepen. Dit doen wij zo interactief mogelijk;

. Methodesoftware wordt ter verdieping en remediering ingezet om zo kwaliteitsverbetering te
realiseren:

. Educatieve websites worden onderling uitgewisseld en ter ondersteuning ingezet;

. Het gebruik maken van de computer bij o.a. het maken van boekverslagen, werkstukken en
presentaties;

. Inzet van ICT om het welbevinden onze leerlingen te meten. Denk aan o. a. "de digitale
pestmeter", COOL, WMKPO;

. Het gebruik van de computer voor de leerling- en klassenadministratie d. m.v. ParnasSys.

Dit schooljaar hebben we de borden van Prowise aangeschaft. Wat techniek betreft zijn we er op vooruit
gegaan. Helaas hebben we behoorlijk wat aanloopproblemen in gebruik ondervonden doordat de
beloofde techniek door Prowise niet goed werkte met de software behorende bij onze reken en
taalmethodes.

Middels workshops social media wordt gezorgd voor meer bewustwording bij ouders, leerlingen en
leerkrachten.

De zorg voor leerlingen: Passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. Wij zijn het eens met de stelling dat
zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we
een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en waar nodig op
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het geven van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage bij zorg en
begeleiding) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven. Daarnaast
hanteren wij een ondersteuningsplan, dat elk jaar in mei wordt geactualiseerd en aangepast waar
nodig.

Er zullen altijd leerlingen zijn die meer nodig hebben dan het regulier onderwijs, en daarmee wij als
school. Wij hanteren hiervoor al vele jaren (ver voor de invoer van passend onderwijs) de volgende
drie criteria:

1. Een leerling moet groei laten zien, in ieder geval t. o. v. zichzelf;
2. Een leerling moet over het algemeen genomen met plezier naar school komen;
3. De zorg voor een leerling mag niet ten koste gaan van een gehele groep.

Als een van deze criteria in het gedrang komt zullen wij daar altijd in overleg over gaan met ouders en
gezamenlijk kijken naar goede alternatieven voor onze school.
Kwaliteitsindicatoren van onze school:

. Onze school beschikt over een actueel ondersteuningsprofiel;

. Onze school biedt aan alle leerlingen basisondersteuning;

. Er wordt altijd eerst gekeken naar mogelijkheden voor leerlingen voor we gaan kijken naar
beperkingen;

. De leerkrachten hebben inzicht in de essenties van ons ondersteuningsplan;

. De school participeert in het netwerk van het SWV Helmond Peelland;

. De intern begeleiders participeren in het ib-eenpittersoverleg binnen Helmond.

Personeel

Kenmerken van het personeel

De school heeft een directeur. De directeur vormt samen met twee collega's die de taak
bouwcoördinator op zich hebben genomen (onderbouw-bovenbouw) het managementteam (MT) van
de school. De bouwcoördinatoren zijn ook de intern begeleiders van de school.

Het team (n=19) bestaat (op 01-10-2018) uit:

1 directeur
2 bouwcoördinatoren / intern begeleiders
4 voltijds groepsleerkrachten
7 deeltijd groepsleerkrachten
2 vakleerkrachten godsdienstonderwijs
1 administratief medewerker

1 conciërge
1 huishoudelijk assistent

Van de 19 medewerkers zijn er 14 vrouw en 5 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand
schema (stand van zaken per 1-10-2018).

Per 31-12-2018

Ouder dan 60 jaar

Tussen 50 en 60 jaar

Tussen 40 en 50 jaar

Tussen 30 en 40 jaar

Tussen 20 en 30 jaar

Jonger dan 20 jaar

Totaal

Versie: 1.0

MT

2

1

3

OP

2

1

3

4

11

OOP

1

2

1

1

5
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Onze school heeft een grote groep ervaren leraren; we benutten hen voor de begeleiding van de
beginnende leraren.

Integraal personeelsbeleid

Het integraal personeelsbeleid van de school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De
bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school en aan de vastgestelde
competenties. We gaan uit van de volgende competenties:

. Gebruik leertijd;

. Pedagogisch handelen;

. Afstemming;

. Klassenmanagement;

. Opbrengst gericht werken;

. Beroepshouding;

. Communicatie.

Beoordelin

Omschrijving

Kwaliteitszorg deel 3 personeel

Resultaat

Integraal Personeelsbeleid 3 46

De schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur en twee bouwcoördinatoren, genoemd het
managementteam van de school.

De directeur is onder eindverantwoordelijkheid van het schoolbestuur belast met het geven van leiding
aan de school. De belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat het onderwijs onbelemmerd doorgang kan
vinden. Verder verzorgt zij de externe contacten van de school door het bijwonen van vergaderingen en
bijeenkomsten waar belangrijke school specifieke afspraken gemaakt worden. Zij voert tevens het
personeelsbeleid uit, is belast met dagelijkse financiële aangelegenheden en bewaakt de identiteit van
de school. De taken van de directeur zijn vastgelegd in het managementstatuut van de school. Dit
statuut is in 2019 geactualiseerd en vastgesteld. De directeur en het bestuur bepalen samen de inhoud
van dit document. De directeur heeft een adviserende rol in de basisschool en het bestuur is
eindverantwoordelijk. Ouders kunnen altijd een gesprek aanvragen bij de directie voor zaken van welke
aard dan ook.

De bouwcoördinatoren adviseren en ondersteunen de directie bij het leidinggeven aan de school. Er is
één coördinator voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. Tevens leiden zij de
bouwvergaderingen. Op onze school zijn de bouwcoördinatoren lid van het managementteam.

De bouwcoördinatoren vervullen tevens de taak van intern begeleider. De intern begeleiders hebben
als taak dat de leerlingenzorg binnen de school goed verloopt. Aan de hand van de toetsresultaten en
bevindingen van de leerkrachten begeleiden zij de leerkracht om daar waar nodig een plan van aanpak
te maken voor extra hulp.

De ambities die vanuit het team gesteld zijn in schooljaar 2018-2019 voor de schoolleiding zijn:

1. De schoolleiding communiceert effectief met het team;
2. De schoolleiding zorgt voor een prettig werk- en leerklimaat
3. De schoolleiding benut de capaciteiten van de leraren in voldoende mate.

Versie: 1.0
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Beroepshouding

Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de werknemers niet alleen beschikken over
lesgevende capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling
van de werknemers aan een juiste beroepshouding. Daarbij gaat het om de volgende ambities:

. De leraren handelen conform de missie en de visie van de school;

. De leraren kunnen en durven elkaar feedback te geven;

. De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school.

Bovenstaande ambities zijn door het team zelf gekozen. Bij het bespreken van bovenstaande ambities
komen de volgende zaken naar voren voor de komende vier schooljaren:

. De identiteit is erg belangrijk. We moeten deze niet uit het oog verliezen maar hoog in het
vaandel houden. Hierbij zijn uiteenlopende zaken van groot belang. Dat gaat van het ons
allemaal houden aan kledingafspraken tot een breed vakkenpakket en de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen goed vorm te geven.

. Positieve feedback geven en ontvangen is gemakkelijker dan het geven of ontvangen van
opbouwende kritiek. Het is fijn als opbouwende kritiek waar mogelijk individueel wordt
besproken met de betreffende leerkracht. Positieve feedback mag ook in de grotere groep.
Betoon in het groot, corrigeer in het klein.

. De school bestaat niet uit een aantal losse groepen maar is één geheel. Met elkaar zijn we
verantwoordelijk voor de gehele school en dus voor alle leerlingen en hun ouders. Daarvoor is
het belangrijk dat er duidelijke afspraken en regels zijn. Dat kunnen schoolafspraken zijn m. b.t.
gedrag bijvoorbeeld de schoolregel "we houden onze handen bij ons zelf'. Het betekent ook
groepen opvangen als een leerkracht ziek is of bijspringen bij een werkgroep. Het betekent ook
dat we naar buiten toe samen één geheel moeten uitstralen, samen zijn we sterk. Hierbij is de
communicatie van het team naar buiten toe wellicht het belangrijkst, wat en hoe?

Verbeterpunt

Borgen gezamenlijke momenten, briefing & cup a soup

Prioriteit

gemiddeld

Het is nu inmiddels een vast ritueel dat er 's ochtends een briefing en aan het eind van de dag een cup
a soup moment plaatsvindt.

Daarnaast geldt bij het schrijven van dit schoolplan de nieuwe AVG, de nieuwe wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Deze verordening heeft ook raakvlakken met onze beroepshouding.

Het bekwaamheidsdossier

Alle werknemers beschikken over een bekwaam heidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de
directie, het dossier is altijd op school aanwezig, ledere leerkracht is medeverantwoordelijk voor het
actualiseren en bijhouden van zijn bekwaamheidsdossier. Iedereen mag zijn eigen dossier inzien op
verzoek.

In het dossier bevinden zich:

Afschriften van diploma's en certificaten;
De persoonlijke ontwikkelplannen;
De persoonlijke actieplannen;
De gespreksverslagen van functioneringsgesprekken;
De gespreksverslagen van beoordelingsgesprekken;
Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. klassenbezoeken;
Verslagen van eventuele overige gesprekken.

Functioneringsgesprekken

De leden van het managementteam voeren om het jaar een functioneringsgesprek met alle
medewerkers.
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Tijdens het functioneringsgesprek kunnen zowel medewerkers als het managementteam onderwerpen
inbrengen. We werken met een format dat alle medewerkers vooraf krijgen. Aan de orde kunnen komen
de interpersoonlijke competent, pedagogische competent, didactische competent, organisatorische
competent, werkdruk, loopbaanwensen, scholing, taakbeleid, en mobiliteit. Eigen inbreng kan afwijken
van bovenstaande competenties.

Welbevinden op school en werkdruk zijn vaste gesprekspunten, mensen worden hier tijdens het
gesprek naar gevraagd door het laten invullen van een thermometer.

Ook wordt aan het einde van een functioneringsgesprek gevraagd naar hoe het gesprek is ervaren en
of er nog iets niet besproken is wat betrokkene wel graag had willen bespreken
Van elk functioneringsgesprek wordt door een van de leden van het managementteam een verslag
gemaakt. Dit verslag wordt voor overeenstemming voorgelegd aan de betreffende leerkracht. Na
overeenstemming wordt het verslag getekend voor gezien of akkoord en wordt het toegevoegd aan
het bekwaamheidsdossier.

Beoordelingsgesprekken

In de gesprekken cyclus is voorafgaand aan een beoordelingsgesprek altijd een functioneringsgesprek.

Door de werkgever worden periodiek met alle werknemers gesprekken gevoerd over (toekomstig)
functioneren van de werknemer. Dit kan gebeuren door middel van:

. Loopbaangesprekken;

. Functioneringsgesprekken;

. Beoordelingsgesprekken;

. En / of andere soorten gesprekken die hetzelfde beogen.

. Evaluatiegesprekken tussenopbrengsten (zelfevaluaties)

Aan een beoordeling van de werknemer kunnen rechtspositionele gevolgen voor de werknemer worden
verbonden. De directeur beschikt over de bevoegdheden die daarbij horen. Dit is ook degene die
namens de werkgever de functionerings- en beoordelingsgesprekken voert.

De directeur en werknemer maken in het kader van de gesprekkencyctus afspraken over de
professionalisering van de werknemer. Deze afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk
ontwikkelingsplan. In het interne document "Gesprekscyclus" wordt dit verder toegelicht. De MR heeft
ingestemd in februari 2010 en in december 2016 is het geactualiseerd.

Professionalisering

Scholing komt op twee manieren aan bod bij ons op school, namelijk teamscholing en individuele
scholing.

De komende vier schooljaren, de duur van dit schoolplan, willen we de professionalisering als volgt
vorm geven:

. Schooljaar 2019-2020: gedragsspecialisme (met zo mogelijk ook aandacht voor trauma's bij
kinderen en social media). Gedurende het huidige schooljaar, 2018-2019, zullen de intern
begeleiders op zoek gaan naar een goed en dekkend aanbod.

. Schooljaar 2020-2021: vervolg gedragsspecialisme, zie 2019-2020.

. Schooljaar 2021-2022: rekenonderwijs.

. Schooljaar 2022-2023: taalonderwijs.

We zullen deze schooljaren telkens vier vrijdagen inplannen voor studiedagen, een aan het begin van
het schooljaar en dan telkens na ongeveer 2 maanden. De ochtenden zullen besteed worden aan
bovengenoemde thema's. De middagen zijn voor collegiale consulten, overleggen, werken aan
rapporten, klassentaken et cetera.
Naast deze teambrede inzet willen we ook graag dat de komende twee schooljaren (2019-2020 en/of
2020-2021) er mensen opgeleid gaan worden tot taalcoördinator en tot rekencoördinator. Door de
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geplande ontwikkelactiviteiten de komende vier jaren borgen we dat er voldoende en structureel
aandacht is voor ons taalonderwijs.
Komend schooljaar 2019-2020 moet het rekenbeteidsplan herschreven worden. Dit zal ook een
teamaangelegenheid worden. Ook hier zullen ontwikkelactiviteiten gepland worden en borgen we dat
er voldoende en structureel aandacht is voor ook ons rekenonderwijs.

Individuele scholing

Kan aan de orde komen bij de functioneringsgesprekken of in een vrijblijvend gesprek tussen een
medewerker en het managementteam. Het voorstel voor een opleiding kan van beide kanten komen.
Medewerkers kunnen voor persoonlijke scholing opteren. Er wordt dan samen gesproken over de relatie
van de opleiding tot de organisatorische doelen van de school (wat is het nut van de scholing voor
school) en over de praktische kant (wat kost het de leerkracht en de school qua tijd en geld). Afspraak
met team is dat individueler verzoeken voor scholing voor 1 mei worden ingediend bij het
managementteam.

Alle scholing wordt meegenomen in de normjaartaak onder het kopje deskundigheidsbevordering. In
het interne document "Scholingsbeleid" wordt dit verder toegelicht.

Verzuimbeleid

Een zieke werknemer meldt zich ziek bij een van de leden van het managementteam. Een van hen
regelt de vervanging. De werknemer meldt zich ook beter bij een van de leden van het
managementteam. (Ziekmelden telefonisch, niet per sms of app).

Bij langdurig of regelmatig verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de Arbo-arts van hluman Capital
Care. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de Arbo-arts ingeschakeld.

Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet Poortwachter. De re-integratie voor wat betreft
het functioneren op school valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Bij ziekte wordt, naast
de informele contacten door de collegae, formeel door de directeur contact onderhouden met de
betrokkene. Indien de zieke werknemer daar prijs op stelt, worden er huisbezoeken afgelegd.
Afhankelijk van duur van ziekte wordt een kaart of bloemetje gestuurd namens het team. De directeur
kan ook op verzoek van leerkrachten preventief een afspraak maken bij de Arbo-arts. Er is op onze
school een formeel verzuimprotocol en verzuimbeleid, zie bijlage. Hiermee is ingestemd door de MR In
februari 2009.

De school kent een ziekteverzuim van 9.8% In onderstaand overzicht is het ziekteverzuim in 2018 en
2017 per maand en het voortschrijdend ziekteverzuim over de twaalf voorgaande maanden opgenomen.

Maand

Januari
Februari

Maart

April
Mei
Juni

Juli
Augustus
September
Oktober

November
December

Versie: 1.0

Ziekte
percentages

2018

3.6%
3.53%
6.81%
10.01%
13.86%
14.20%
14.45%
12. 81%
9.22%
10.08%
10. 18%
8.86%

Voortschrijdend
ziektepercentage

2018

10.54
9. 32%
8.62%
8.32%
8.36%
8.4%

8.52%
8.63%
8.62%
8.88%
9.39%
9.80%

Ziekte
percentages

2017

14,08%
18, 63%
14,74%
13,56%
13,56%
13,56%
13,07%
11.48%
9,41%
6,79%
3,83%
3,81%

Voortschrijdend
ziektepercentage

2017

8,25%
8,56%
9,21%
9,64%
10, 17%
10,75%
11,39%
12, 14%
12,68%
12,87%
12, 18%
11,46%
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Beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag

Het beleid van het bestuur is erop gericht dat voorkomen wordt dat personeelsleden worden ontslagen.
Indien daarvan wel sprake is, zal het bestuur het betreffende personeelslid op een adequate en
financieel verantwoorde manier ondersteunen in het vinden van een andere betrekking. Hierbij kan
worden gedacht aan het aanbieden van een loopbaanbegeleidingstraject waarbij een nieuwe werkkring
buiten het onderwijs wordt gevonden.
Gedurende het verslagjaar 2018 hebben binnen de Stichting geen gedwongen ontslagen
plaatsgevonden.

Zorg voor kwaliteit

Kwaliteitszorg algemeen

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de
verschillende beleidsterreinen) en we streven naar het houden van kwaliteit. We volgen de ambities en
opbrengsten van de school systematisch en cyclisch. Op basis van de bevindingen verbeteren of borgen
we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal
personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd
zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling
en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.

Onze ambities zijn:
. Wij hebben inzicht in de kenmerken van onze leerlingenpopulatie;
. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen;
. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities

minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden;
. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren;
. Wij werken planmatig aan verbeteringen;
. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn;
. Wij borgen onze kwaliteit o. a. Door zaken op schrift vast te leggen;
. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders).

Wet en regelgeving

Onze school heeft kennisgenomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft
wet- en regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:

. De schoolgids leveren wij jaarlijks tijdig aan bij de inspectie;

. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt;

. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie;

. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt;

. hlet zorgplan leveren wij via het samenwerkingsverband tijdig aan bij de inspectie;

. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt;

. Wij programmeren voldoende onderwijstijd, groep 3 en 4 krijgen elk jaar 120 uur extra
onderwijs;

. Wij programmeren niet meer dan maximaal 7x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen
van groep 3 t/m 8.

Onderwijsprestaties

De meest recente uitslagen van de centrale eindtoets zijn die van 2018 en 2017

Ongecorrigeerde uitslag

Score van onze school

Landelijk gemiddelde

Verschil

2018
536,5

535
1.5

2017
536,70

535,1
1.6

Versie: 1.0
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Wij scoren al jaren goed op de cito eindtoets. Kwaliteit van de school is goed. Afgelopen schooljaar
hebben wij met een 8.4 de beste CITO score van Helmond behaald.

Uitstroomgegevens

Aan het eind van schooljaar 2018-2019 zijn de leerlingen als volgt uitgestroomd naar het VO

Schoolsoort
vwo
HAVOAWO
GT/HAVO
HAVO
VMBO-T
KB
BB
Gemen d B/WT
Prakti-k
Geen advies
Totaal

Aantal leerlin en
4

2

4

6

6

o

1

o

1

1

25

Percenta e
16%
8%
16%
24%
24%
0%
4%
0%
4%
4%
100%

Inspectiebezoeken

De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2017 de basiskwaliteit op 17
standaarden.

In april 2018 hebben wij een inspectiebezoek gehad en zijn de gestelde eisen van basiskwaliteit
besproken. De inspecteur heeft gesproken met personeelsleden, directie & ib, ouders en leerlingen.

De inspecteur was tevreden, zie ook het inspectierapport (opgenomen inleiding, verwijzingen).

Tips en bevindingen zijn meegenomen in dit schoolplan, bijvoorbeeld het aanbod bij wereldoriëntatie.

Twee maal per jaar, bij het invullen van de deming circle, wordt er door het managementteam ook
stilgestaan bij de basiskwaliteit. Waar zijn aanpassingen nodig, waar moet (extra) borging
plaatsvinden, wat gaat goed.

Afhandeling van klachten

Op de school is een klachtenprocedure van toepassing, welke beschreven staat op de website en in
de schoolgids. De school is aangesloten bij de Algemene Klachtencommissie van de ISBO. In 2018
hebben er geen meldingen plaatsgevonden bij de klachtencommissie.

Bestedingen van de middelen uit de prestatieboxregeling

De middelen van de prestatiebox zijn met name ingezet voor de bekostiging van nascholing personeel
en bekostiging Bibliotheek op School in het kader van impuls leesonderwijs.

Internationalisering en onderzoeksbeleid

De school doet niet aan internationalisering en onderzoeksbeleid.

Werkdrukverlagende middelen

In het schooljaar 2018-2019 hebben we de werkdruk verlagende middelen ingezet voor het inhuren
van een vakleerkracht gym. Vooraf heeft er een gesprek plaats gevonden met het team waar de
middelen voor in te zetten. Tijdens functioneringsgesprekken van eerdere jaren maar ook in een
teamvergadering kwam oa. de gymles als werkdruk verhogend. De MR is akkoord gegaan om de

22
versie:1.0

pwc

Pricewatfi'liouseCcx ipers
Arcountanth N.V.
Uitsluitend \'(»n
idenüfic-atiedi iclfindcn



jaarrekening 2018
31088 / Stichting Islamitische Scholen Helmond e.o., te Helmond

middelen in te zetten voor een vakleerkracht vanuit JIBB. De kwaliteit van de gymlessen zijn
aanzienlijk verhoogd maar ook het plezier en welbevinden bij de leerlingen. Dit laatste is onderzocht
middels WMK PO. Leerkrachten hebben letterlijk hun handen vrij gehad om de beschikbaar gekomen
tijd anders te benutten dan de verzorging van de gymlessen. Zij zijn niet meer belast met de
voorbereiding, niet met het klaarzetten en opruimen, niet in het organiseren en niet in het geven van
punten. Ook het komend schooljaar willen we weer gebruik maken van een vakleerkracht gym.
Vanuit het team is ook de wens uitgesproken voor een extra ondersteuner in de groep, "meer handen
in de klas". De MR heeft ingestemd met een vacature voor 3 dagen extra ondersteuning. Helaas zijn
we er nog niet in geslaagd om de vacature in te vullen.
Tijdens de teamvergadering van 14-03-2019 heeft het team de wens uitgesproken om ook
werkdrukmiddelen in te zetten voor het aantrekken van een klasse-assistent en jaarlijks aan het eind
van het schooljaar een extern bedrijf hulp te vragen om de klassen uit te ruimen voor de grote
schoonmaak.
htet managementteam is zich aan het oriënteren op een vakdocent creatieve vorming om de werkdruk
verlagende middelen daarvoor aan te wenden.

Verantwoording werkdrukmiddelen Primair Onderwijs (in XBLR)

Besteding werkdrukmiddelen
Bestedingen: X 1 EUR

01-08-2018 t/m
31-12-2018

Personeel

Materieel

Professionalisering

Overig

Totaal

4.060
o

o

o

4. 060

Huisvesting

In het kalenderjaar heeft er een interne aanpassing van keuken en sanitaire ruimte personeel
plaatsgevonden. De keuken is vervangen en verplaatst naar een grotere ruimte, de kozijnen, plafond
en vloeren zijn aangepast.

Meervoudige publieke verantwoording

Onze school legt verantwoording af aan de verschillende belanghebbenden.

De ouders ontvangen tweewekelijks (donderdag) een nieuwsbrief en tevens geven we op korte termijn
relevante informatie via de website van de school. Ook de schoolgids is een belangrijk document om
ouders op de hoogte te stellen van zaken die van belang zijn. De LOVS resultaten worden middels een
datamuur in de aula van de school gepresenteerd aan ouders. Na ieder LOVS toetsmoment wordt deze
datamuur geactualiseerd.

Vanzelfsprekend informeren we de MR over schoolse zaken en hechten wij veel waarde aan de
adviezen die zij geven. Zij worden formeel gevraagd om in te stemmen met of advies te geven over alle
zaken waar zij recht toe hebben. Daarnaast rapporteren wij aan de gemeente Helmond over de
opbrengsten in de kleutergroepen in het kader van het WE-beleid en over de schakelklas.

Aan de inspectie rapporteren we op verzoek van de inspectie. Daarnaast krijgen zij jaarlijks de
eindresultaten van de eindtoets automatisch door.

De rapportages gaan over de opbrengsten van de school. Dat kunnen zijn eindopbrengsten, tussen-
opbrengsten, maar ook sociale opbrengsten. Ook verbeterpunten kunnen daarin meegenomen worden.
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Samenwerking en verbonden partijen (waaronder samenwerkingsverbanden)

Wij zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Helmond-Peeltand.

Drie keer per jaar is op school ZAT (Zorg Advies Team) overleg op school met de volgende externe
partners in de zorg rondom de kinderen:

1. Schoolondersteuner van de Toermalijn, Debbie van Os/
2. Orthopedagoge tngrid Philips, Verder Met Leren (tevens GGZ psychologe)
3. Jeugdarts Germa Reniers, GGD.
4. Schoolverpleegkundige, Desiree Hoogendijk, GGD.
5. Ambulant begeleider Antoon van Dijkschool, Peter Verberne.
6. O & 0-er Lenneke Roks .
7. Ria Sloots, Leerplichtambtenaar po gemeente Helmond.
8. Patricia van Dijk, Wijkagent.

Governance

Het bestuur handelt conform de Code Goed Bestuur van de PO-raad en wijkt daar niet van af.

De bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden in februari, juni, september en december 2018

De volgende documenten zijn besproken en goedgekeurd:

. Bestuursverslag2017

. Klokkenluidersregeling

. Procedures werving & Selectie

. Begroting 2019

Bezoldiging van haar bestuurder en toezichthouders

De directeur wordt bezoldigd conform de cao primair onderwijs. De bestuursleden ontvangen
vacatiegelden. Deze vallen onder de vrijwilligersvergoeding.

Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact

De Wet werk en zekerheid moet er onder andere voor zorgen dat werknemers eerder een vaste baan
krijgen i. p. v. een opvolging van tijdelijke contracten. Voor de school kan dit betekenen dat leerkrachten
die regelmatig invallen een vaste aanstelling moeten krijgen terwijl daar de financiële middelen voor
ontbreken. Hierdoor kan het noodzakelijk worden om met steeds andere invallers te gaan werken, wat
de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede zal komen.

Stellige bestuurlijke voornemens

Het bestuur heeft voor 2019 geen stellige voornemens met grote financiële impact anders dan de
voornemens zoals zijn opgenomen bij de diverse onderdelen. Er zijn eveneens in 2019 nog geen
bestuursbesluiten genomen die een belangrijke wijziging van het beleid betekenen of die een grote
financiële impact hebben.
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FINANCIEEL BELEID

Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2018 in vergelijking met 31 december 2017. Na de
balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Activa 31-12-2018 31-12-2017 Passiva 31-12-2018 31-12-2017

Materiële vaste activa

Vorderingen
Liquide middelen

Totaal activa

165. 784
96. 116

600. 364

862. 264

174. 155
63. 819

536. 810

774. 784

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Totaal passiva

655.814
13. 663

192.787

862. 264

587.402
29. 821
41.430

116. 131

774. 784

- Toelichting op de activa zijde van de balans:
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn afgenomen doordat per saldo meer afschrijvingen dan investeringen waren
in onderhavig boekjaar.

Vorderin en

De toename van de vorderingen heeft te maken met een hogere balanspositie op het Ministerie.

Li uide middelen

Voor de toename van de liquide middelen verwijzen wij u naar het kasstroomoverzicht.

- Toelichting op de passiva zijde van de balans:

Ei en vermo en

De toename van het eigen vermogen vloeit voort uit de toevoeging van het positieve resultaat.

Voorzienin en

De voorzieningen zijn afgenomen door een lagere balanswaarde ultimo december 2018 voor de
langdurig zieke medewerkers.

Lan lo ende schulden

De langdurige schulden zijn gedurende het jaar afgenomen door de vrijval a.g. v afschrijvingen. Het
saldo eind 2018 is in mindering gebracht op de materiële vaste activa.

Kortlo ende schulden

De toename van de kortlopende schulen is grotendeels veroorzaakt door een nog te betalen levering aan
Prowise voor geleverd ICT apparatuur en een hogere batanspositie aan crediteuren.

Analyse resultaat

De begroting van 2018 liet een positief resultaat zien van   50. 216. Uiteindelijk resulteert een positief
resultaat in boekjaar 2018 van   68.413: een verschil van   18. 197 met de begroting. Het positief
resultaat over het boekjaar 2017 bedroeg   43. 713.
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Analyse realisatie 2018 versus realisatie 2017 en realisatie 2018 versus begroting 2018

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 opgenomen. De gerealiseerde
staat van baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 en
de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2017.

Batan
Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen

Totaal baten

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten

Totaal resultaat

Realisatie
2018

1.472. 008
67. 242

1.539. 250

1. 141. 002
25. 245

131.850
172. 740

1.470. 837

68. 413

Begroting
2018

1. 359. 098
41. 250

1.400. 348

1. 050. 236
38. 146
91. 550

170. 200

1.350. 132

50. 216

Verschil

112. 910
25. 992

138. 902

90. 766
-12. 901
40.300

2. 540

120. 705

18. 197

Realisatie
2017

1. 279. 380
56. 458

1.335. 838

1. 060. 097
24. 414
32. 784

174. 830

1.292. 125

43. 713

Verschil

192. 628
10. 784

203. 412

80.905
831

99.066
-2. 090

178. 712

24. 700

- Toelichting op de staat van baten en lasten:

Het resultaat is ten opzichte van 2017 gestegen met   24. 700. De belangrijkste oorzaken van deze
stijging zijn:

Ri'ksbi'dra enOCenW

Deze zijn toegenomen door meer leerlingaantallen en de hieraan verbonden groeibeschikking alsmede
aanpassingen in de normbekostiging van kalenderjaar 2018.

Overi e overheidsbi'dra en

Bij de overige overheidsbijdragen heeft een toename plaatsgevonden door een extra subsidie aan WE
middelen.

Personele lasten

De personele lasten zijn toegenomen door diverse CAO aanpassingen en eenmalige uitkering die in
2018 geëfectueerd zijn. In verband met de krappe arbeidsmarkt zijn er tijdelijke leerkrachten ingehuurd.
Dit heeft meer kosten met zich mee gebracht.

Afschri'vin en

Over de toename van de afschrijvingen zijn geen bijzonderheden te melden.

Huisvestin slasten

De huisvestingslasten zijn toegenomen door uitgevoerde werkzaamheden aan de keuken en sanitair.
Voorgaand is volgens de grondslagen ten taste gebracht van de exploitatie.

Overi e lasten

De overige lasten zijn afgenomen door lagere uitgaven aan juridische ondersteuning en
managementondersteuning. Echter de uitgaven voor leerlingbegeleiding alsmede kosten bijzondere
activiteiten zijn gestegen door inzet op Burgerparticipatie en kinderen in beweging.
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Totaal resultaat

Het gerealiseerde resultaat 2018 wijkt af van het begrote resultaat over 2018. De belangrijkste oorzaken
van deze afwijking zijn:

De Rijksbijdragen OCW zijn gestegen door onder andere een stijging van de
leerlingaantallen en aanpassing normbijdragen 2017-2018 en 2018-2019. 88.000
Vergoeding vanuit samenwerkingsverband. 19. 500
De overheidsbijdragen zijn toegenomen door een toekenning van twee WE subsidies 2018.

21.000
De personeelslasten zijn toegenomen door de nieuwe CAO waarin een loonsverhoging,
loonschaal omzetting van LA naar L en eenmalige uitkeringen zijn afgesproken. 73. 000
De overige personeelslasten zijn toegenomen door de extra inhuur van tijdelijke
leerkrachten. 17.600

De afschrijvingen zijn afgenomen omdat de beoogde investeringen in ICT middelen zijn
doorgeschoven naar eind 2018 waardoor het de start van de afschrijvingstermijnen ook later
hebben plaatsgevonden. -12. 900
De huisvestingslasten zijn toegenomen omdat de groot onderhoud aanpassingen keuken en
sanitair zijn uitgevoerd. 42.000
De overige lasten zijn afgenomen door lagere jurische ondersteuning en
managementonderstuening. Daarnaast is de uitgaven voor leerlingbegeleiding
alsmede bijzondere activiteiten toegenomen. 1 80

Investeringen en financieringsbeleid

Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Het beleid is als in
enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt een spreiding in de aanschaf van
nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen zijn afgestemd met een in de
meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief.

Treasuryverslag

De stichting hanteert een eigen treasurystatuut. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen
voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de
toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. Deze zijn niet
gewijzigd ten opzichte van 2017.

De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de Regeling Beleggen
lenen en derivaten OCW 2016. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen. De tegoeden op deze
rekening zijn direct opeisbaar.
Alle rekeningen-courant rekeningen zijn ongebracht bij de ABN-Amro bank.
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KENGETALLEN

In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld
door de onderwijsinspectie dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten opzichte
signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico door de
onderwijsinspectie.
Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie.

Ken etal
Huisvestingsratio
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit (1-jarig)
Solvabiliteit (incl. voorzieningen)
Solvabiliteit (excl. voorzieningen)
Weerstandsvermogen (inct. mva*)
Weerstandsvermo en excl. mva*
* mva: materiële vaste activa

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

2018
0, 10
3,61
0,04
0,78
0,76
0,43
0,32

2017
0,03
5, 17
0,03
0, 80
0,76
0,44
0,31

Slgnaleringswaarde
onderwijsinspectie
groter dan 0, 10
kleiner dan 0,75

lager dan-0,10
kleiner dan 0,30
geen
kleiner dan 0, 05
geen

5, 50

5, 00

4, 50

4,00

3, 50

3, 00

2, 50

2, 00

1, 50

1, 00

0, 50

0, 00
°-10 0,03

 

^̂ '̂

Kengetallen voor 2018 en 2017
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Hierna vindt u de omschrijving en definitie per kengetal inclusief berekening.
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Huisvestingsratio

hlet kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten
(inclusief financiële lasten).

- Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van
de totale lasten (inclusief financiële lasten).

Omschri'vin

- Huisvestingslasten
- Afschrijvingen gebouwen en terreinen

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen
gebouwen en terreinen

- Totale lasten

Som totale lasten en financiële lasten

Ken etal:

31-12-2018

   
131. 850

8. 734

1. 470. 837

140.584

1.470. 837

31-12-2017

   
32. 784

8. 734

1. 292. 125

41. 518

1. 292. 125

OIO

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0, 10.

003

De huisvestingsratio is voor 2018 gelijk aan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met
2017 is de huisvestingsratio gestegen.

Liquiditeit (current ratio)

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

- Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen en vorderingen) en de
kortlopende schulden.

Omschri'vin

- Liquide middelen
- Vorderingen

Vlottende activa

Kortlopende schulden

Ken etal: 361 517

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0, 75.

De liquiditeitsratio geeft aan dat 3, 61 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden,
bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.

De stichting heeft op 31 december 2018 de beschikking over   600.364 aan liquide middelen en daarnaast  
96. 116 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden
die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten   192. 787.

De liquiditeit is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2017 is de
liquiditeitspositie gedaald.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen
verplichtingen.

31-12-2018

   
600.364

96. 116

636.480

192.787

31-12-2017

   
536. 810

63. 819

600.629

116. 131

Versie: 1.0
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Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.

- Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

Omschrivin 31-12-2018

   
Resultaat 68.413

- Totaal baten 1. 539. 250

Som totaal baten inclusief financiële baten 1. 539.250

Ken etall-'ari : 004

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0, 10.

31-12-2017

   
ï. 335.838

43.713

1.335.838

003

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.

De stichting heeft met de totale baten, te weten   1.539.250, een resultaat behaald van   68.413. Dit houdt in
dat 0,04 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die wordt
ontvangen, wordt   0, 04 behouden en wordt   0,96 besteed.

De rentabiliteit is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2017 is
de rentabiliteitspositie gestegen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de
finanderingsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar
verplichtingen kan voldoen.

- Definitie inclusief voorzieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

Omschri'vin

- Eigen vermogen
- Voorzieningen

Som eigen vermogen en voorzieningen

Totaal vermogen

Ken etal: 078

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0, 30.

31.12-2018

   
655. 814

13. 663

669.477

862. 264

31-12-2017

   
587.402

29. 821

617.223

774.784

080

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 78% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel
reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 22% van het totale vermogen gefinancierd
wordt met vreemd vermogen.

De solvabiliteit is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2017 is
de solvabititeitspositie gedaald.

- Definitie exclusief voorzieningen: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.

Omschrivin 31-12-2018 31-12-2017

Eigen vermogen

Totaal vermogen

Ken etal: 076 076

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.

 

655. 814

862. 264

 

587.402

774. 784

Versie: 1.0
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Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering
behorende risico's op te vangen.

- Definitie inclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief
financiële baten)

Omschri'vin

Eigen vermogen

- Totaal baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

Ken etal: 043

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0, 05.

31-12.2018
   

1. 539. 250

655. 814

1. 539. 250

31-12-2017
   

1.335. 838

587. 402

1. 335. 838

044

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen
benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de
planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële
effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

Het weerstandsvermogen is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking
met 2017 is het weerstandsvermogen gedaald.

- Definitie exclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld
door de totale baten.

Omschri'vin

- Eigen vermogen
- Materiële vaste activa

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa

- Totaal baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

Ken etal: 032 031

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het
weerstandsvermogen.

31-12-2018

 

655. 814
165.784

1. 539. 250

 

490.030

1. 539. 250

31-12-2017

   
587.402
174. 155

413.247

1. 335. 638

Ï. 335. 838

- Balans totaal
- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen

Verschil balans totaal en materiële vaste activa
gebouwen en terreinen

- Totaal baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

862.264
46.542

1. 539.250

815. 722

1. 539. 250

774.784

96.707

1. 335. 838

678.077

ï. 335. 838

Versie: 1.0
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CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de stichting. Hiermee
willen we een beeld geven over de continuïteit van de stichting.

Er is geen sprake van majeure investeringen of van doorcentralisatie van de huisvesting.

Kengetallen

Aantal leerlingen per
1 oktober

Personele bezetting in fte
per 31 december
Bestuur / Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

Realisatie
2017

197

1, 15
11,00
6, 00

Realisatie
2018

207

1, 13
11,80
6, 27

Prognose
2019

206

1, 00
11,00
5, 00

Prognose
2020

204

1, 00
11, 00
5,00

Prognose
2021

204

1,00
11, 00
5,00

Totale personele bezetting 18, 15 19, 20 17, 00 17,00 17,00

Overige kengetallen

Aantal leerlingen / Totaal
personeel
Aantal leerlingen /
Onderwijzend personeel

Realisatie
2017

10, 85

17,91

Realisatie
2018

10, 78

17, 54

Prognose
2019

12, 12

18,73

Prognose
2020

12, 00

18, 55

Prognose
2021

12, 00

18, 55

- Toelichting op de kengetallen

De personele bezetting is afgestemd op de leeriingtellingen en de loonkosten zijn op basis hiervan
doorberekend naar de toekomstige jaren. Personeel dat gedurende die periode de pensioneringsleeftijd
hebben behaald zijn in de prognose vervangen door lager ingeschaalde leerkrachten. Het leeriingverioop
zat de komende jaren goed in de gaten worden gehouden en het benodigde personeel zal hierop tijdig
worden aangepast. Voorgaand zal de komende jaren binnen het bestuur een permanent agendapunt
blijven.
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Balans

Activa

Materiële vaste activa

Totaal vaste activa

Vorderingen
Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal activa

Passiva

Algemene reserve
Bestemmingsreserves

Eigen vermogen

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Totaal passiva

Realisatie
31-12-2017

174. 155

174. 155

63.819
536. 810

600. 629

774.784

Realisatie
31-12.2017

586. 566
836

587. 402

29. 821
41. 430

116. 131

774. 784

Realisatie
31-12. 2018

165. 784

165. 784

96.116
600. 364

696. 480

862.264

Realisatie
31.12-2018

655.423
391

655. 814

13. 663

192. 787

862. 264

Prognose
31-12-2019

143. 938

143. 938

96. 116
729. 405

825. 521

969.459

Prognose
31-12-2019

763.009

763. 009

13. 663

192. 787

969. 459

Prognose
31.12-2020

107.382

107.382

96. 116
869. 676

965. 792

1.073. 174

Prognose
31-12. 2020

866.724

866. 724

13.663

192. 787

1.073. 174

Prognose
31.12-2021

72. 368

72. 368

96. 116
968.528

1.064. 644

1.137. 012

Prognose
31-12-2021

930. 562

930.562

13.663

192.787

1. 137. 012

- Toelichting op de balans

De materiële vaste activa zullen afnemen omdat de geprognotiseerde afschrijvingenkosten hoger zijn dan
de beoogde investeringen. De investeringen zullen uit eigen middelen gefinancierd worden. De post
vlottende activa wordt als sluitpost van de balans gebruikt.

De algemene reserve is gemuteerd met de resultaten 2019-2021. De reserve nulmeting daalt als gevolg
van de afschrijvingen. Voor het huisvestingsbeleid zal een meerjarenonderhoudsplan opgesteld gaan
worden. Er zal nog bekeken gaan worden voor welke methodiek er definitief gekozen zal worden. In deze
meerjarenbegroting is er rekening gehouden met 30. 000 euro aan kosten en net als vorige jaren
verantwoord onder de huisvestingskosten. De kortlopende schulden worden als gelijkblijvend
verondersteld.

Staat van baten en lasten

Aantal leerlingen

Baten

Rijksbijdragen OCenW

Overige overheidsbijdragen

Totaal baten

Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten

Totaal resultaat

Realisatie
2017

197

1.279. 380

56. 458

1.335. 838

1. 060. 097
24.414
32.784

174. 830

1.292. 125

43. 713

Realisatie
2018

207

1.472. 008

67. 242

1.539. 250

1. 141. 002
25. 245

131. 850
172. 740

1.470. 837

68. 413

Prognose
2019

206

1.493. 959

46.513

1.540. 472

1. 140. 240
36.846
71. 250

184.550

1.432. 886

107. 586

Prognose
2020

204

1.481. 011

46. 513

1.527. 524

1. 131.453
36. 556
71.250

184. 550

1.423.809

103.715

Prognose
2021

204

1.442. 355

46. 513

1.488. 868

1. 134. 216
35.014
71.250

184. 550

1.425.030

63.838
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- Toelichting op de staat van baten en /asten

De rijksbijdragen zijn berekend op basis van de geprognotiseerde leerlingaantallen waarbij is uitgegaan
van de gerealiseerde leerllngtelling van 1 oktober 2018.
Bij de overige overheidsbijdragen is alleen uitgegaan van de reeds bekende vergoeding ID-baan vanuit
Senzer.

De personele lasten zijn afgestemd op het benodigde personeel en de geprognotiseerde leeriing-aantallen.
Personeel dat gedurende die periode de pensioneringsleeftijd hebben behaald zijn in de prognose
vervangen door lager ingeschaalde leerkrachten.

De afschrijvingen zullen in 2019 en volgend stijgen door de initiële investering die in 2019 gepland staat
alsmede de investering die eind 2018 heeft plaatsgevonden en voor heel 2019 nu wordt meegenomen.

Onder de huisvestingslasten is een post opgenomen van 30.000 euro per jaar voor groot onderhoud. Er zal
in 2019 een besluit genomen worden over de definitieve verwerkingsmethode van de groot
onderhoudskosten.

De overige materiële lasten zijn toegenomen. Hieriaij is rekening gehouden met de stijging van uitgaven
door toename van de leerlingaantallen in 2018.

Overige rapportages

- Rapportage aanwezigheid en werking van het interne rislcobeheersings- en controlesysteem

Het interne risicobeheersingssysteem van S. I.S. Helmond e.o. bestaat uit:

De planning- en controlcyclus bestaat het uit jaarlijks opstellen van een begroting. Daarin komt tot
uiting welke plannen er voor het komende jaar gemaakt zijn. Drie keer per jaar worden er tussentijdse
financiële cijfers opgesteld door het administratiekantoor. Deze bestaan uit een overzicht van de
baten en lasten van de gecumuleerde periode en worden in hetzelfde overzicht vergeleken met de
periode begroting. Verschillen worden geanalyseerd en besproken met het bestuur. Deze laatste
kan indien noodzakelijk maatregelen treffen.

In 2018 is er wederom een meerjaren begroting opgesteld om de risico's op de langere termijn ook in
kaart te brengen. Deze bevat naast een overzicht van de baten en lasten ook een opstelling van de
verwachte balansposities. Daarmee kan het bestuur ook zien wat de effecten zijn van de
geprognotiseerde resultaten op liquiditeit en vermogenspostie op de lange termijn.

. Risicomanagement en de beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

S. I.S. Helmond e.o. is in de regio één van de weinige primair onderwijsinstellingen met een
Islamitische identiteit. Ondanks dat feit is de stichting in 2014 geconfronteerd met een aanzienlijke
afname van het aantal leerlingen. Voor de komende jaren is uitgegaan van een gelijkblijvend aantal
leerlingen. De school is relatief klein en de verhouding tussen vaste en variabele kosten gaan derhalve
meer hun tol eisen op de financiële positie van de stichting.

De regeling impulsgebiedensubsidie loopt af per schooljaar 2018-2019.

Het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs wordt herzien op basis van een nieuwe
indicator die het CBS heeft ontwikkeld. Deze regeling zal op 1 augustus 2019 ingevoerd gaan worden. In
de nieuwe regeling zullen de huidige gewichtenregeling en de huidige impulsgebieden opgaan. Ten tijde
van het opstellen van de begroting is het onbekend wat de financiële consequenties zullen zijn.

Verslag van de Raad van Toezicht

Zie hiervoor de volgende pagina's.
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Ondertekening namens het bestuur

Datum: 13 juni 2019

Plaats, Helmond

Naam: De heer E. Özturk
Functie: Penningmeester

De heer A. Mokadim
Secretaris
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VERSLAG TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

Van 1 januari 2018 tot en met 11 februari 2019 hebben wij vijf keer vergaderd. De vergaderingen zijn gehouden
op de basischool. Voor ons is het belangrijk om contact te blijven houden met de werkvloer en kiezen we ook
bewust als vergaderlocatie voor de Venuslaan bij de reguliere vergaderingen.
Daarnaast komen we regelmatig binnenwandelen en laten we ons informeren over de dagelijkse gang van
zaken.

Vanwege de kleine omvang van het bestuur en de vorm die we hebben gekozen (twee bestuurders en twee
toezichthouders) zijn er geen aparte vergaderingen belegd voor alleen de toezichthouders. Tijdens de
vergaderingen kregen we input betreffende de schoolontwikkeling, onderwijsinhoudelijk ontwikkelingen,
veranderende cao, personeel zaken en onderwijskwaliteit.

Onderliggende documenten zijn o.a. het schoolplan (loopt dit schooljaar af), monitoring WE, deming circte,
bestuursformatieplan en de enquêtes WMKPO.

In 2018 heeft geen inspectiebezoek plaats gevonden, wel vinden er vanzelfsprekend gegevensuitwisseling
plaats met de inspectie. Dit gebeurt via een portal van de inspectie.

Uit de enquêtes van WMKPO is wederom gebleken dat onze ouders, personeel en leerlingen tevreden zijn. Bij
de groep 8 leerlingen wordt daarnaast nog een onderzoek afgenomen betreffende veiligheid en ook hierin
scoren we hoog en daar zijn wij zeker trots op.

Wij blijven onze koers aanhouden, alles in het belang van het kind om onze missie te bereiken en te borgen en
visie invulling te kunnen geven.

Er zijn wel enkele aandachtspunten:

- Het groeiend tekort aan personeel, nu nog niet zorgwekkend maar wel op het moment dat in korte tijd
personeel met pensioen zal gaan. Daarnaast zijn er in anderhalve jaar tijd twee zieke leerkrachten overleden.

- De afnemende middelen voor achterstandsbestrijding, met andere woorden de gewichtengelden.
Voor ons bestuur gaat dit negatief uitpakken, derhalve is er ook zorgvuldig rekening mee gehouden in het
concept bestuursformatieplan 2019-2023.

- Overleg met gemeente en samenwerkingsverband t. a.v. vluchtelingenproblematiek heeft tot de dag van
vandaag niets opgeleverd.

Wij zijn tevreden over de kwaliteit van de school, het leerlingaantal is vrijwel stabiel. De school bestaat in het
schooljaar 2020-2021 30 jaar. Een bijzondere mijlpaal om te vieren.

Tijdens onze vergaderingen legden we de nadruk op onze toezichthoudende, controlerende en adviserende
taken. Hierbij bleek de klankbordfunctie een steeds terugkerend onderdeel te zijn.

Versie: 1.0
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Ondertekening namens de toezichthouder

Datum: 13 juni 2019

Plaats: Helmond

Naam: De heer M.Y. Gabow Mevrouw F. Muhamud - Salad

Functie: Toezichthouder Toezichthouder

Ondertekening:

Versie: 1.0
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pwc

PrifewatrrhiiuseCoiipers
Accountants N. V.

Uitsluitend vooi
identifiratiedtK'leinden

38



Jaarrekening 2018
31088 / Stichting Islamitische Scholen Helmond e.o., te Helmond

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen
aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in gehele
euro's.

Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd tegen
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag
is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten
en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe
verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang
plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de
bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Versie: 1.0
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Categorie

Verbouwingen
Installaties
Kantoormeubilair & inventaris
Schoolmeubilair & inventaris

Huishoudelijke apparatuur & inventaris
Onderwijskundige apparatuur en inventaris
ICT
ICT
ICT
Leermiddelen

afschrljvings-
termijn in
maanden

180-360
180

180-240
180-240

60
60
36
48
60
96

afschrijvings-
percentage per

jaar

6,67% - 3,3%
6,67%

6, 67% - 5%
6,67% - 5%

20%
20%

33,30%
25%
20%

12,50%

activerings-
grens in  

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Gebouwen

Kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen worden rechtstreeks verantwoord in de staat van
baten en lasten.

Financiële vaste activa

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Als
de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserve.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het
bestuur is aangebracht.

Omschri'vin

- Resen/e nulmeting
Doel
Geen

Be erkin en
Geen

EUR
391

Versie: 1.0
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Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding
als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Jubileumuitkerin en

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt
gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder
meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.

Lan duri zieken

De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van
langdurig zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

Langlopende schulden

Onder deze post valt vooruitontvangen investeringssubsidies. Deze subsidies moeten zichtbaar
in mindering gebracht worden op de materiële vaste activa of als schuld gepresenteerd worden
onder vooruitontvangen investeringssubsidies. Eind 2018 is deze schuld direct in mindering gebracht op
de materiële vaste activa.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Dit is meestal de nominale waarde.

Versie: 1.0
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Grondslagen Staat van Baten en lasten

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

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

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

Overheidssubsidies

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

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

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

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskostenals deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.

Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de cao PO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn:

pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
er heeft in 2018 geen indexatie plaatsgevonden
de dekkingsgraad van het ABP was per 31 -12-201 97, 00%
overige kenmerken zijn te vinden op www.abp. nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Versie: 1.0
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Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.

Rente- en kasstroomrisico

De Instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa
en liquide middelen) en kortlopende schulden. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden
loopt de instelling risico's over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.

Kredietrisico

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.

Versie: 1.0
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

En vergelijkende cijfers 2017. - na verwerking resultaatbestemmlng -

1 ACTIVA

1. 1 Vaste activa

1. 1.2 Materiële vaste activa

Totaal vaste activa

31-12-2018

 

165.784

31.12.2017

 

174.155

165.784 174. 155

1.2 Vlottende activa

1. 2.2 Vorderingen
1.2.4 Liquide middelen

Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

96. 116
600.364

696. 480

862.264

63.819
536. 810

600. 629

774. 784

2

2.1
2.2
2.3
2.4

PASSIVA

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

655. 814
13.663

192.787

587.402
29. 821
41.430

116. 131

TOTAAL PASSIVA 862.264 774.784

Verele: 1.0
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
En vergelijkende cijfers 2017

3

3.1
3.2

4

4.1
4.2
4.3
4.4

Baten

Rijksbijdragen OCW
Overheidsbijdragen en
-subsidies overige overheden

Totaal baten

Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten

2018

   
1.472.008

67.242

1. 539. 250

1. 141.002
25. 245

131. 850
172. 740

1. 470. 837

Begroot 2018

   
1.359.098

41.250

1. 400. 348

1.050.236
38. 146
91.550

170. 200

1. 350. 132

2017

   
1.279.380

56.458

1. 335. 838

1.060.097
24.414
32. 784

174. 830

1. 292. 125

Totaal resultaat 68.413 50.216 43.713

Versie: 1.0
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KASSTROOMOVERZICHT 2018
En vergelijkande cijfers 2017

Ref.
2018

 

2017

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo
baten en lasten)

68.413 43.713

Aanpassingen voor aansluiting
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met
het bedrijfsresultaat
Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal

Kasstroom uit bedhjfsoperaties

4.2

2.2

1.2.2-/-1.2.2. 14
2.4-/-2. 4. 18

25. 245
-16.158

-32.297
26.622

9.087

-5. 675

71.825

24.414

5.562

18.181
-40. 667

29.976

-22. 486

51.203

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden 2.3

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatis liquide middelen 1. 2.4

71. 825 51. 203

-3.008 -12. 337

^.008 -12.337

-5.263 -5.263

-5.263 -5.263

63.554 33.603

Het verioop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen

Stand liquide middelen per 31-12

2018

 

2017

 

536.810
63. 554

503.207
33. 603

600.364 536.810
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1 Activa

1.1 Vaste Activa

1. 1.2 Materiële vaste activa 1. 1. 2. 1 1. 1. 2.3 1. 1.2.4

Gebouwen Inventaris en Overige Totaal
apparatuur materiële materiële

vaste activa vaste activa

Stand per 01-01-2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Materiële vaste activa
per 01-01-2018

163. 238

66. 531

96. 707

382. 461

314. 783

67. 678

97. 078

87. 308

9. 770

642. 777

468. 622

174. 155

Verloop gedurende 2018
Investeringen
Afschrijvingen

Mutatie gedurende 2018

41.430-
8.734

50. 164-

56. 109
13. 707

42. 402

2. 196
2. 804

609-

16. 875
25.245

8.371-

Standper31. 12.2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

ndateriële vaste activa

per 31-12-2018

121. 808 438. 570

75.265 328.490

46.542

99. 273 659. 651

90.112 493.868

110. 080 9. 161 165. 784
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

1.2.2.2 OCW
1.2. 2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen
1.2.2. 10 Overige vorderingen, vervangingsfonds

Subtotaal vorderingen

1.2. 2. 12 Vooruitbetaalde kosten
1. 2. 2. 15 Overige overiopende activa

Overlopende activa

Totaal Vorderingen

Alle vorderingen genoemd onder 1 .2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar

31. 12-2018

 
74. 949

4. 571
1.669

11.872
3.055

 

B1. 189

14. 927

96.116

31-12-2017

 

48. 302
4. 386

4. 560
6. 571

52. 688

11. 131

63. 819

1.2.2.2 ocw

1. 2. 2. 2.1

1. 2. 2.2.3

1. 2.4

1. 2. 4.1
1. 2.4.2

Personeel

Overige

Totaal OCW

Liquide middelen

Kasmiddelen

Tegoeden op bankrekeningen

31-12-2018

   
65. 912

9.037

31-12-2017

   
42. 585

5. 717

74. 948

31-12-2018

3.984
596. 380

Totaal liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

48. 302

31-12-2017

 

536. 810

600. 364 S36. 810
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2

2.1

Passiva

Eigen vermogen

2. 1. 1 Eigen vermogen
2. 1. 1. 1 Algemene reserve
2. 1. 1.2 Bestemmingsreserve (publiek) Nulmeting

Stand per Resultaat Overige Stand per
01^)1^018 2018 mutaties 31-12-2018

e   e  

586.566 68.859 - 655.423
836 -446 - 391

Totaal Elgan vermogen 587.402 esAfs 655.814

2.2

2.2.1

2. 2.1

2. 2. 1.4
2.2. 1.6

Voorzieningen

Personele
voorzieningen

Totaal
VoorzlBnlngen

Personele

voorzieningen

Jubileum uitkeringen
Langdurig zieken

Totaal personele
vooizlenlngen

01-01-2018

 

29. 821

29. 821

Stand per
01-01^018

 

14.457
15.364

29.821

Dotatie 2018

e

361

361

Dotatie 2018

 

361

361

2018

e

16. 519

16. 519

Onttrekking
2018

 

1.613
14.906

16.519

Vrijval 2018 Mutatie

e e

Stand per Bedrag Bedrag 1 Urn Bedrag
31-12-Z018 <1 jaar 5 Jaar > 5 Jaar

e e    

13. 663

13.663

4. 583

4.583

4. 747

4. 747

4. 333

4. 333

Stand per Bedrag Bedrag 1 t/m Bedrag
Vrijval 2018 Mutatie 31-12-2018 <1 Jaar S jaar >5Jaar

      
13.205

458

13. 663

4. 125
458

4. S83

4.747

4.747

4.333

4.333

2. 3 Langlopende schulden

2. 3. 7. 5 VooruKontvangen investeringssubsidies

Totaal overige langlopenda schulden

Aangagane

Stand per lening In Aflossing In Stand per Looptijd Looptijd Rente par-
0141-2018 ZB18 2018 31. 12.2018 > 1 jaar >Sjaar centage

      

41.430

41^30

41.430

41.430

Eind 2018 is het saldo van   36. 167 van de langlopende investeringssubsidie in mindering gebracht op de materiële vaste activa.

2.4 Kortlopende schulden

2.4.8 CredHeuren
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4. 10 Schulden teizake van pensioenen

2.4. 12 Kortlopende overige schulden

Subtotaal kortlopende schulden

2.4. 15 Voomlt ontvangen investeringssubsidies '
2. 4. 17 Vakantiegeld
2. 4. 19 Overige overlopende passiva

Overlopende passiva

Totaal Kortlopende schulden

 
31-12.2018

 

75. 695
61. 156
13.426

15

 

31-12-2017

 

6.297
53. 752
12.017

150.292 72.066

35.477
7.018

42. 495

192. 787

5. 263
34.504

4.298

44.065

116. 131

* Eind 2018 Is het het kortlopende deel   5. 263 van de voomltontvangen investeringssubsidies in mindering gebracht op de materiele vaste activa.

2.4. 9 Belastingen an premies sociale VBrzekaringen

2.4. 9. 1 Loonheffing
2.4.9.3 Premies sociale verzekeringen

Totaal belastingen en pramles sociale VBrzekBringen

31-12-2018
   

53.775
7.381

G1. 15B

31-12.2017

 

48. 395
5.357

53. 752

2.4. 19 Overige overlopende passiva

2.4. 19. 6 Overige overlopende passiva

Totaal overige overlopende passiva

31.12.2018

 
7.018

7.018

31-12-2017

 

4.298

4. 298

Pricev'aterhouseCoopers
Accountants N. "'.

Uitsluitend voo.
identitïcatiedoeleind. sn
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

3. 1.1 Rijksbijdragen
3. 1. 1. 1 Rijksbijdrage OCW *

Totaal Rijksbijdrage

3. 1,2 Overige subsidies
3. 1.2. 1 Overige subsidies OCW **

Totaal Rijksbijdragen

3. 1.4 Ontvangen doorbetalingen
rijksbijdrage SWV

Totaal Rijksbijdragen

2018 Begroot 2018 2017
        

1.218.765 1. 133.507 1.061.962

1.218.765 1. 133.507 1.061.962

178.403 170.483 154. 731

178.403 170.483 154.731

74.840

1.472.008

55. 108

1.359.098

62.687

1.279.380

"..te^'da.0 nrw *

De rijksbijdragen zijn gestegen door onder andere aanpassing normbijdragen 2017-2018 en 2018-2019, extra
middelen voor werkdrukvermindering en stijging van leerlingaantallen.

Overi e subsidies OCW **

Ook hier hebben aanpassingen in de normbedragen plaatsgevonden. Daarnaast zijn er ook meer middelen
ontvangen door de stijging in leerlingaantallen.

3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies 2018
overige overheden    

3. 2.2.2 Overige gemeentelijke en
Gemeenschappelijke Regelingen -
bijdragen en -subsidies 67.242

Be root 2018
   

41. 250

2017

 

56.458

Totaal overheidsbijdragen en -
subsidies overige ovsrheden 67. 242 41.250 56.458

Lasten

4. 1 Personeelslasten

4. 1. 1 Lonen, salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten

4. 1. 1.1

4, 1. 1.2
4. 1. 1.3
4, 1. 1.4

4. 1. 1.5

4.1.2
4. 1.2.1
4. 1.2.3

Lonen en salarissen

Sociale lasten

Premies Participatiefonds
Premies Vervangingsfonds
Pensioenpremies

Totaal lonen, salarissen, sociale
lasten en pensioenlasten

Overige personele lasten
Dotaties personele vooreieningen
Overige

Totaal overige personele lasten

2018

 

855. 750
125. 749

37.745
42. 075

112. 986

1

361
44. 367

. 174.305

44.728

Begroot 2018

   
1.023.536

26.700

1.C1.023.536

26.700

2017

   
814.301
116. 374

27.393
32.617

105.861

1

5.562
40. 034

. 096.546

45.596

Versie: 1.0

pwc
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4. 1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4. 1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds

4. 1.3.3 Overige uitkeringen personeel

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

Totaal personele lasten

11.400
66.631

78.031

1.141.002 1.050.236

73. 391
8.654

82. 045
1.060.097

Totaal lonen salarissen sociale lasten en ensioenlasten

Door de cao aanpassingen, toename van 0,4 FTE's in personeel en stijging van de premies zijn de kosten
toegenomen.

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 22 in 2018 (2017: 22). Hiervan zijn in 2018 O werknemers werkzaam
in buitenland (2017: 0). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld aantal werknemers.

Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

Totaal gemiddeld aantal werknemers

2018

1

14
7

22

2017

1

14
7

22

4. 2 Afschrijvingen

4. 2.2 Afschrijvingen op materiële vaste
activa

Totaal afschrijvingen

2018

   
25. 245

Begroot 2018

   
25.245

38. 146

38.146

2017

 

24. 414

24. 414

4.3

4.3.3

4. 3.4
4. 3.5

4.3.6
4.3.8

Huisvestingslasten

Onderhoudslasten (klein onderhoud)

Energie en water
Schoonmaakkosten

Belastingen en heffingen
Overige

Totaal huisvestingslasten

2018

     
101.205

19. 089
3. 027

7.602
927

131.850

Begroot 2018

   
56.800
21. 500

3. 750

7.500
2.000

91.550

2017

 

4.928
14.433

3. 772

6.882
2.769

Onderhoudslasten klein onderhoud

32. 784

In 2018 is na jaren uitstel besloten om de sanitaire ruimtes en de keuken te vernieuwen. Dit heeft geleid tot een
stijging van 92.000 euro aan uitgaven bij de onderhoudslasten. In de begroting was hier voor 50.000 euro rekening
gehouden.

Versie: 1.0

pwc
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4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie en beheerlasten

4.4.2 Inventaris en apparatuur
4.4. 3 Leer- en hulpmiddelen

4.4.5 Overige

Totaal overige lasten

2018

 

57.012
3.609

29.450
82.669

Begroot 2018
   

77. 650

3.750
29.000
59.800

2017
   

75. 128
885

28.315
70.502

172. 740 170. 200 174. 830

4.4.1

4.4. 1.1

4.4. 1.2
4.4. 1.3
4.4. 1.4
4. 4. 1.5

Administratie en beheerlasten

Administratie en beheerslasten

Reis- en verblijfkosten
Telefoon- en portokosten
Kantoorartikelen

Overige administratie- en
beheerslasten

Totaal administratie- en
beheerslasten

 

2018

   
50.013

320
5.425

411

843

57. 012

Begroot 2018

   
71.000

250
5.300

500

600

77. 650

2017

 

67.532
480

5.806
741

569

75. 128

Administratie en beheerslasten

in 2018 heeft er geen juridische ondersteuning plaatsgevonden waardoor de kosten ten op zichte van 2017 met
12.000 euro lager zijn uitgevallen. In de begroting van 2018 was uit voorzorg rekening gehouden met 15.000 euro.

Separate specificatie kosten instellingsaccountant

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4. 1) ten laste van het
resultaat gebracht:

2018

 

4.4. 1. 1. 1 Controle van de jaarrekening 9.317
4.4. 1. 1.2 Andere controlewerkzaamheden

4. 4. 1. 1. 3 Fiscale advisering
4.4. 1. 1.4 Andere niet-controlediensten

Begroot 2018

 

8.000

2017

 

8.518

9.317 8.000 8.518

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Alle hierboven opgesomde werkaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig
boekjaar.

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht
accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelse!.

pwc

PriccwaterliouseCuopc-r.s
Accuuntants N. V.

Uitsluitend vwn
identificatiedoeleinden



BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

2. 1. 1 Algemene reserve (publiek)

2. 1.2 Bestemmin sresen/e ubliek

2. 1.2. 10 Reserve nulmeting

Totaal bestemmingsreserve publiek

Totaal resultaat

Jaarrekening 2018
31088 / Stichting IslamiUsche Scholen Helmond e.o.. te Helmond

Resultaat 2018
   

68.859

-446

-446

68.413

Verste 1.0

pwc

PriceivaterhcuiseCaopers
Accountants N.v.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

Versie: 1.0
pwc

Pric'ewaterhouseCodpeiï
Accountaiits N.V.
Uitsluitend vooi
idt'ntifit. 'atifllocleindrn
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VERBONDEN PARTIJEN

De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

Verbonden partij, mlnderhBidsdeelneming

Statutaire naam

SWV Helmond Peelland PO Stichting

Code

Juridische vorm Statutaire actlvl- Deelname-

2018 zetal telten percentage

Helmond 4

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

pwc

Price ". 'aterho useCoopei s
Accountants N. V.

Uitsluitend vour
identificatiedoeleinden
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VERANTWOORDING SUBSIDIES

Niet van toepassing, er zijn geen subsidies die toegelicht dienen te worden.

Versie: 1.0

pwc

Pric'ewaterliDusc'Coopt 'rs

Accountant? N. V.
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WNT-VERANTWOORDING 2018

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden
in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt
publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie
generieke instellingscriteria te weten:
(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of-sectoren.
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd
op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de
betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal
comptexiteitspunten. htet totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de
topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging
topfunctionarissen OCW-sectoren.

Complexiteitspunten

Aantal complexiteitspunten per instellin scriteria:

Gemiddelde totale baten

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

Totaal aantal complexiteitspunten

Bezoldigingsklasse

Bezoldigingsmaximum

2018

2

1

1

4

A

111.000

Afwijkende bezoldiging

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2018.

Versie: 1.0

pwc

Pricev."ter)iouseCoopers
Accountants N.V.
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WNT.VERANTWOORDING 2018

Leidinggevend topfunctlonarls met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de
functievervulling zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Leidinggevende topfunctionaris

Dienstbetrekking
Aanhef

Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

Functievervulling in verslagjaar (2018)

Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Leidinggevend topfunctionaris bij
andere WNT-instelling
Is werkzaam in dienstbetrekking als
topfunctionaris (geen toezichthouder)
bij de volgende andere WNT
plichtige instelling(en)

Bezoldi ing in verslagjaar (2018)

Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet temgontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Afwijkend maximum vanwege
toegekende uitzondering
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

Gegevens in vorig verslagjaar (2017)

Dienstbetrekking
Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

Ja
De heer

E,

ÖztQrk

Penningmeester
01-01
31-12

0, 100

Nee

N.v. t.

1. 500

1.500

1.500

11. 100

N.v. t.

N.v. t.

Ja

Penningmeester
01-01
31-12

0, 100

1. 500

1.500

107. 000

Ja
De heer

A.

Mokadim

Secretaris
01-01
31-12

0, 100

Nee

N.v. t.

1.500

1.500

1.500

11. 100

N. v. t.

N. v. t.

Ja
Secretaris

01-01
31-12

0. 100

1.500

1.500

107. 000

Toelichting

Bovenstaande leidinggevende topfunctionarissen hebben geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 2018 ontvangen.

Versie: 1.0
pwc

PricewaterhouseCoopc'rs
Ac'c'ouiïtantsN. V.
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WNT-VERANTWOORDING 2018

Toezichthoudend topfunctionaris

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Toezichthouder

Aanhef

Voorletters

Tussenvoegsel
Achternaam

Functievervulling in verslagjaar (2018)

Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie

Bezoldi in in versla aar (2018)

Bezoldiging
Subtotaal bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Afwijkend maximum vanwege
toegekende uitzondering
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

Gegevens in vorig verslagjaar (2017)

Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie
Bezoldiging in
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

De heer
M.Y.

Gabow

Lid
01-01
31-12

1.500
1. 500

Mevrouw

F.

Muhamud - Salad

Lid
01-01
31-12

1. 500
1. 500

1.500

11. 100

N.v. t.

N.v. t.

Lid
01-01
31-12
4. 500
4. 500

10. 700

1. 500

11. 100

N.v. t.

N.v.t.

Lid
01-01
31-12
1. 500
1. 500

10. 700

Toelichting

Bovenstaande toezichthoudende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 2018
ontvangen.

Niet-topfunctionarissen boven de norm

Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het individueel
toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Versie: 1.0
pwc
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Rechten

Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg
Nr. Omschrijving

1 Rlcoh, kopieermachine

Periode van thn

Bedrag
Loop" Bedrag par vBnfag"

UJd maand Jaar
Mndn  

1-1-2017 31-12-2021 60

Badrag Bedrag Bedrag Bedrag
<1 jaar 1-5)aar > 5 jaar totaal

: e   e

8.952 17.904 - 26.856

pwc

Prifpwaterhoust'C. i lopers
Arfuunlants N.V.
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Helmond, 13 juni 2019

Stichting Islamitische Scholen Helmond e. o.

Bestuur:

De heer E. Öztürk
Penningmeester

De heer A. Mokadim
Secretaris

Toezichthouders

De heer M.Y. Gabow
Toezichthouder

Mevrouw F. Muhamud-Salad
Toezichthouder

Stichting Islamitische Scholen Helmond e. o.
Venuslaan 29
5702 GA Helmond

Versie: 1.0
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Versie: 1.0
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STATUTAIRE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.

Versie: 1.0
pwc
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vier pagina's)

Versie: 1.0
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