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VOORWOORD
In het Bestuursverslag 2021 legt het College van Bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd Primair
Onderwijs Hannah (hierna: Scholengroep Hannah) te Bergentheim, publiek verantwoording af van het
door de vereniging gevoerde beleid. In het verslag wordt op hoofdlijnen ingegaan op het gevoerde
beleid. Verder wordt als het gaat om de doelmatige besteding van de beschikbare middelen in de
jaarrekening gedetailleerd verantwoording afgelegd. De financiële verantwoording volgt de
wettelijke bepalingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De jaarstukken zijn
vergezeld
van
een
accountantsverklaring.
De Scholengroep Hannah startte het jaar 2021 met een wisseling op de plek van College van Bestuur.
Met het aantreden van de nieuwe bestuurder is een vervolg gegeven aan het proces om met de nieuwe
naam van de scholengroep het DNA van de organisatie meer kleur en inhoud te geven. In een mooi
bezinningsproces is onderzocht en gevonden wat het goud van Hannah is. Daarnaast is er een
duidelijke focus gekozen voor de toekomst met drie nieuwe strategische thema’s die samen de basis
voor het nieuwe Koersplan van Hannah gaan vormen: identiteit als Bron, scholen als hoopvolle plekken
en toekomstgericht organiseren & opleiden. We kijken terug op een intensief jaar waarin veel geleerd,
veel gewaardeerd en veel gerealiseerd is. We voelen ons gezegend door een God die dichtbij is.
Als Scholengroep Hannah staan we voor: wij zijn er voor je! We gaan ervoor dat elk kind zich gezien,
gekend en geliefd voelt. Om die reden hebben we de extra middelen vanuit de overheid in het kader
van het Nationaal Plan Onderwijs na corona, ingezet op het vormen van kleinere groepen waarin meer
aandacht gegeven kan worden aan het individuele kind, voor meer ondersteuning in de groepen en
programma’s gericht op het welbevinden, de weerbaarheid en het welzijn van ieder kind. Op alle
plekken in de organisatie is met man en macht gewerkt om in deze tijden van coronacrisis de
continuïteit van het onderwijs op alle Hannah-scholen voor alle kinderen te waarborgen.
Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht spreken bij deze hun waardering uit voor de
veerkracht van alle medewerkers in de organisatie. We hebben gezien dat er voortdurend flexibiliteit
gevraagd is van alle collega’s in het afgelopen jaar. Voor het 2 e jaar op rij was het een pittig en
bijzonder jaar. We beschouwen de enorme betrokkenheid van alle medewerkers op alle plekken die
de scholengroep rijk is, als goud waard.
Namens het bevoegd gezag:

M.J.C. Boer, voorzitter Raad van Toezicht
J.M. Stolper, College van Bestuur
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Jaarverslag 2021 RvT VGPO “Scholengroep Hannah”
Inleiding
De Raad van Toezicht (“RvT”) van Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs “Scholengroep
Hannah” (“Hannah”) houdt toezicht op het College van Bestuur (“Bestuur”) van Hannah. Met dit
verslag legt de RvT verantwoording af over de uitgevoerde taken in het jaar 2021.
Samenstelling van het Bestuur, de RvT en de continuïteit
De RvT is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het Bestuur,
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
Vanwege het aflopen van de bestuurstermijn van de heer H. Lamberink per december 2020 en de
benoeming van de nieuwe bestuurder in de persoon van mevrouw A. Stolper per maart 2021, is voor
de maanden januari en februari van 2021 gezocht naar een interim bestuurder. De locatiedirecteur
van basisschool Guido de Bres in Ommen, de heer A. Reinders, heeft deze functie voor Hannah willen
vervullen en zo bijgedragen aan de goede voortgang van Hannah in deze periode tussen twee
bestuurders in. De RvT kijkt terug op een prettige interim periode en is de heer Reinders zeer
erkentelijk voor het op zich willen nemen van deze functie.
Per 1 maart 2021 is mevrouw A. Stolper aangetreden als bestuurder van Hannah. Door de organisatie
werd uitgekeken naar haar komst. Er is veel positiviteit te horen over de werkwijze en de persoon
van mevrouw Stolper. De samenwerking tussen de RvT en het Bestuur verloopt zeer goed en er gaat
een positieve invloed uit van het Bestuur op de organisatie en de directeuren. Op dit eerste jaar
waarin Hannah onder leiding is van mevrouw Stolper, kijkt de RvT dan ook positief en zeer tevreden
terug.
De samenstelling van de RvT is ongewijzigd; de RvT bestaat uit de volgende leden die over de daarbij
vermelde expertises beschikken:
de heer M.J.C. Boer:
voorzitter, expertise op het gebied van onderwijs;
de heer G.A.F. Hoeksma:
vicevoorzitter, expertise op financieel gebied;
mevrouw M.D. Huisman:
expertise op juridisch gebied;
de heer K.J. Noorman:
expertise op financieel gebied en op het gebied van HRM.
De eerste vierjaarstermijn van de heer Boer voor het lidmaatschap van de RvT zou aflopen per 1
augustus 2021. In mei 2021 heeft de RvT na intern beraad en in overleg met de heer Boer, het
lidmaatschap van de heer Boer met een tweede termijn verlengd. De ledenraad heeft met deze
herbenoeming ingestemd. De RvT is zeer content dat de heer Boer zich als adequate voorzitter met
zijn deskundigheid op het gebied van onderwijs wil blijven inzetten voor Hannah en dat hij bereid is
een tweede termijn aan de huidige zittingsperiode toe te voegen.
Het jaar van aantreden tot de RvT staat vermeld in Bijlage 1. De huidige betaalde en onbetaalde
(neven)functies van het Bestuur en van de RvT staan vermeld in Bijlage 2.
De leden van de RvT zijn gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor de taakvervulling van de RvT,
waarbij elk lid een eigen aandachtsgebied heeft dat overeenkomt met de hiervoor bij zijn/haar naam
genoemde expertise.
Er ligt een goede focus op de inhoudelijk relevante onderwerpen die actueel zijn binnen Hannah. Er
bestaat een goede relatie tussen Bestuur, RvT en Ledenraad.
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Overleg RvT en Bestuur
Beleid
De RvT heeft het strategisch beleidsplan in 2019 goedgekeurd. In dit document wordt de koers en de
strategie van Hannah beschreven en concreet gemaakt. In 2021 is er gewerkt aan de hand van het
strategisch beleidsplan.
Financiën
De RvT heeft in 2021 de jaarrekening en het bestuursverslag over het jaar 2020 goedgekeurd. Tevens
is aan het Bestuur decharge verleent voor het financiële beleid over het jaar 2020. Ook de begroting
over het jaar 2022 en de meerjarenbegroting over de periode 2023 – 2025 is door de RvT goedgekeurd.
Om het risico te verminderen en te voorkomen dat er negatieve rente moet worden voldaan, is ervoor
gekozen om de liquide middelen van Hannah over verschillende systeembanken te spreiden.
Daarnaast is Hannah over gegaan op schatkistbankieren, nadat de RvT hiervoor haar goedkeuring heeft
verleend.
De controller heeft financiële risicokaarten opgesteld, waaraan concrete bedragen zijn gekoppeld,
aan de hand waarvan af te leiden is in hoeverre bepaalde risico's aan de orde zijn. Deze risicokaarten
worden tweejaarlijks met de RvT besproken en geëvalueerd.
Met het verliezen van het BRIN-nummer van De Fontein in Enschede, waarover hierna meer, is ook de
bekostiging vanuit het Rijk fors verminderd. De gevolgen hiervan zijn uitgebreid met het Bestuur
besproken. Door het Bestuur is hierover extern financieel advies gevraagd. Dit mede ter ondersteuning
van Het maken van een besparingsplan om dit verlies te kunnen dragen.
De RvT constateert dat Hannah de risico’s goed in beeld heeft en de noodzakelijke maatregelen neemt
om de liquiditeit te verbeteren. De processen die in gang zijn gezet om de liquiditeit te verbeteren,
zijn gedegen tot stand gekomen.
De RvT heeft vanuit haar toezichthoudende rol geconstateerd dat Hannah de financiële middelen
rechtmatig verworven heeft en tevens dat de middelen rechtmatig en doelmatig besteed zijn.
Governance
De RvT en het Bestuur hanteren (in lijn met de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs) de principes
van Policy Governance. Met dit model wordt invulling gegeven aan het toezichtkader. Bij Policy
Governance staan de beoogde einddoelen centraal. In het Handboek Governance wordt de verhouding
tussen en de werkwijze van het Bestuur en RvT nader uitgewerkt en vastgelegd. Ook is hierin door de
RvT de handelingsruimte van het Bestuur geformuleerd. Het Bestuur rapporteert door middel van
voortgangs- en verantwoordings-rapportages over de voortgang en of de doelen behaald worden
binnen de afgesproken bandbreedte.
Samen met het Bestuur heeft de RvT in 2021 een bijeenkomst gehad waarin de heer H. Nijkamp de
werking van Policy Governance heeft doorgesproken en waarin tevens de huidige werkwijze tegen
het licht van deze governance principes is gehouden. Het Handboek Governance is naar aanleiding
van de uitkomsten van de bijeenkomst gereviseerd en er is een samenvatting gemaakt met daarin de
kernpunten.
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Contact met de organisatie
Contacten met de schooldirecteuren en de staf
Dit jaar was het gelukkig weer mogelijk om met het Bestuur, de schooldirecteuren en de staf het
nieuwe schooljaar in te luiden met een gezamenlijke barbecue bij één van de directeuren. Het was
erg goed om elkaar weer te kunnen ontmoeten.
Contacten met de scholen
Het is de taak van de RvT om naast de informatie die zij verkrijgt van het Bestuur, ook zelf informatie
in te winnen in de organisatie. De RvT hanteert hierbij de stelregel dat zij dit open en transparant
doet en het Bestuur hierover informeert. De RvT probeert zoveel mogelijk de RvT-vergaderingen op
een schoollocatie plaats te laten vinden. De wens is om iedere vergadering te starten met een
gezamenlijke maaltijd. De schooldirecteur in kwestie krijgt dan de gelegenheid om de school aan de
RvT te presenteren. Hierover wordt dan doorgesproken. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn
onder andere waar de schooldirecteur trots op is en wat de grootste thema’s en risico’s voor de school
zijn voor de komende jaren. Op deze manier krijgt de RvT zicht op het functioneren van de scholen
en de werkwijze van de schooldirecteuren. Daarnaast wordt de RvT bekend en zichtbaar op de
scholen. In 2021 heeft dit niet op de gewenste manier plaats kunnen vinden. Het streven is echter
om zodra het kan de vergaderingen weer zoveel mogelijk op de schoollocaties te laten plaatsvinden.
Contacten met de GMR
In 2021 is er meerdere keren formeel contact geweest tussen de GMR en de RvT, waarbij de RvT twee
keer aanwezig is geweest bij vergaderingen van de GMR. De RvT is hier vooral toehoorder en
luisteraar. Er is gesproken over de rol en functie van de GMR, over de vacatures binnen de GMR vanuit
de personeelsgeleding en over de invloed die de GMR heeft op de (kwaliteit van de) besluitvorming.
De GMR voert het inhoudelijke gesprek met het Bestuur en neemt haar rol op zich.
Contacten met de Ledenraad
Ook bij de vergaderingen van de ledenraad is de RvT aanwezig geweest. Nog steeds zijn niet alle
plekken binnen de Ledenraad gevuld en dat is wederom onderwerp van gesprek geweest. Dit jaar is
de heer R. Bouwhuis als nieuwe voorzitter van de ledenraad aangetreden. De RvT concludeert dat de
Ledenraad goed functioneert en dat er relevante gesprekken gevoerd zijn, onder andere over de
kernwaarden en identiteit van de organisatie.

Commissies van de RvT
De RvT van Hannah heeft twee commissies met elk een eigen aandachtsgebied. Ondanks de
aandachtsgebieden functioneert de RvT als een geheel. Beide commissies informeren de RvT.
Eventuele besluiten worden in de RvT genomen.
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie houdt zich bezig met de invulling van de werkgeversrol richting bestuurder.
De remuneratiecommissie heeft verschillende gesprekken met het Bestuur gevoerd over o.a. de
zittingstermijn en de pensioendatum Ook is het jaarlijkse functioneringsgesprek gevoerd. Deze
gesprekken zijn telkens goed voor- en nabesproken met de RvT. De remuneratiecommissie wordt
gevormd door mevrouw Huisman en de heer Boer.
Auditcommissie
De auditcommissie ziet toe op de financiële situatie van Hannah. Zij heeft namens de RvT, gedurende
het jaar buiten de RvT-vergaderingen om, meerdere gesprekken met het Bestuur en de controller
gevoerd over de financiën en de verwachtingen voor de toekomst op financieel gebied. De
auditcommissie wordt gevormd door de heren Noorman en Hoeksma.
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Functioneren RvT
Zelfevaluatie
De RvT evalueert ieder jaar het eigen functioneren aan de hand van vastgelegde criteria. Begin 2022
is er een teamsessie geagendeerd over persoonlijke drijfveren/voorkeuren en rollen binnen het team
van de RvT en ook in relatie tot en samen met het Bestuur. Het Bestuur zal ook meedoen aan deze
sessie. Vandaar dat in 2021 geen zelfevaluatie heeft plaatsgevonden, nu daar op deze manier invulling
aan wordt gegeven.
WBTR
Door mevrouw Huisman is de RvT en het Bestuur bijgepraat over de relevante wetswijzigingen die de
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen meebrengt. Deze wet is per juli 2021 in werking getreden.
Doel van de wet is om de kwaliteit van het bestuur en het toezicht op het bestuur in de publieke en
semi-publieke sector te verbeteren. Dit heeft ook gevolgen voor Scholengroep Hannah omdat het een
vereniging betreft.
Code Goed Bestuur
De RvT handelt in overeenstemming met de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. Het principe
van onafhankelijkheid is naar het oordeel van de RvT bij de uitoefening van zijn taken in het
verslagjaar geëerbiedigd. Zoals eerder benoemd in dit verslag, heeft de RvT geen afwijkingen
geconstateerd. Daarnaast zijn er geen meldingen gedaan aan de voorzitter van de RvT over eventueel
mogelijke tegenstrijdige belangen die zouden kunnen spelen.
Permanente Educatie
De RvT beschikt over een vastgestelde richtlijn met betrekking tot de Permanente Educatie van de
leden. In het kader van deskundigheidsbevordering dient elk lid een vastgesteld aantal punten te
behalen. De RvT-leden hebben in 2021 de eerder genoemde bijeenkomst onder leiding van de heer
H. Nijkamp gehad. Het onderwerp Policy Governance stond hier centraal. Daarnaast hebben RvTleden in 2021 deelgenomen aan zogeheten Digitale Dialoogtafels, georganiseerd door
branchevereniging VTOI-NVTK.
Bezoldiging en honorering
De bezoldiging van de RvT-leden is geëvalueerd. Er heeft geen bijstelling plaatsgevonden. In oktober
2019 is de honorering voor het laatst opnieuw vastgesteld op basis van de richtlijnen volgens de VTOI.
Benoeming externe accountant
De RvT heeft tot taak om de externe accountant aan te stellen. Ook in 2021 was Van Ree Accountants
te Zwolle de externe accountant voor Hannah. Er heeft geen wijziging plaatsgevonden.
Tot slot
De RvT dankt het Bestuur en allen die betrokken zijn binnen Hannah voor de geleverde inzet en
prestaties van het afgelopen jaar en ziet ernaar uit als toezichthouder ook in 2021 een bijdrage te
mogen leveren aan het binnen Hannah gegeven onderwijs.
1 juni 2022

De RvT van Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs “Hannah”,
de heer M.J.C. Boer, voorzitter
de heer G.A.F. Hoeksma, vicevoorzitter
mevrouw M.D. Huisman, lid
de heer K.J. Noorman, lid
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Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht functies leden RvT Scholengroep Hannah (per 31.12.2021)
Naam

Functie

Aangetreden per

Zal aftreden of
wordt
herbenoemd per

Zit nu in
termijn

De heer M. Boer
De heer G.A.F. Hoeksma
Mevrouw M.D. Huisman
De heer K.J. Noorman

Voorzitter
Vicevoorzitter
Lid
Lid

2017
2016
2018
2018

2025
2024
2022
2022

2
2
1
1
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Bijlage 2:
Overzicht (on)betaalde (neven)functies leden van het Bestuur en de RvT (per 31.12.2021)
Naam

Mevrouw A. Stolper

(Neven)functie

Naam organisatie

Bezoldiging

Aangetreden

Bestuur

Bestuur Scholengroep Hannah

Ja

2021

Eigenaar

Tallentaa – teamcoaching, training & advies in het
onderwijs en de kinderopvang.

Ja

2013

Naam

De heer M. Boer

(Neven)functie

Naam organisatie

Bezoldiging

Aangetreden

Eigenaar

De Onderwijsadviseur – organisatieadviesbureau in
het voortgezet speciaal onderwijs en het
praktijkonderwijs

Ja

2015

Voorzitter RvT

Voorzitter van de RvT van Scholengroep Hannah

Ja

2017

Lid remuneratiecie

Lid van de remuneratiecommissie van de RvT van
Scholengroep Hannah

Ja

2018

Naam

De heer G.A.F. Hoeksma

(Neven)functie

Naam organisatie

Bezoldiging

Aangetreden

Strategisch
Strategisch financieel beleidsmedewerker
beleidsmedewerker gemeente Coevorden
Vicevoorzitter RvT
Lid en vicevoorzitter van de RvT van Scholengroep
Hannah
Lid auditcie
Lid auditcie van de RvT van Scholengroep Hannah

Ja

2016

Ja

2016

Ja

2018

Lid OPR

Lid Ondersteuningsplanraad
Samenwerkingsverband Klasse

Ja

2021

Naam

Mevrouw M.D. Huisman

(Neven)functie

Naam organisatie

Bezoldiging

Aangetreden

Kandidaat-notaris

Kandidaat-notaris ondernemingsrecht bij Het
Notarieel te Zwolle

Ja

2012

Lid RvT
Lid remuneratiecie

Lid van de RvT van Scholengroep Hannah
Lid van de remuneratiecommissie van de RvT van
Scholengroep Hannah

Ja
Ja

2018
2021

Naam

De heer K.J. Noorman

(Neven)functie

Naam organisatie

Bezoldiging

Aangetreden

Eigenaar

Nookap B.V. – organisatieadviesbureau in de
publieke en private sector

Ja

2018

Lid RvT

Lid van de RvT van Scholengroep Hannah

Ja

2018

Lid auditcie

Lid van de auditcommissie van de RvT van
Scholengroep Hannah
Voorzitter RvT Zorggroep Noordwest Veluwe

Ja

2018

Ja

2019

Voorzitter RvT

Jaarverslag 2021 VGPO Scholengroep Hannah

Pagina 9

BESTUURSVERSLAG
I.Identiteit Missie en Visie
Missie
Onze missie is ‘Geloven in onderwijs’. Wij willen als Hannah-scholen herkenbaar, inspirerend en
kwalitatief goed, gereformeerd primair onderwijs vormgeven. We willen er zijn voor kinderen van
christelijke ouders of opvoeders die hun kind een christelijke opvoeding willen geven en die zich
herkennen in het identiteitsdocument van Scholengroep Hannah.
In de scholen van Scholengroep Hannah worden leerlingen gevormd tot verantwoordelijke burgers van
de samenleving waarin wij vandaag de dag leven en tegelijkertijd tot burgers van Gods nieuwe wereld.
Scholengroep Hannah wil leerlingen helpen ontdekken welke plek zij mogen innemen in Gods nieuwe
wereld, zijn koninkrijk. Onze scholen zijn hoopvolle plekken waar Gods liefde centraal staat en je
het leven met God kan leren oefenen, in de praktijk van het soms weerbarstige leven van vandaag.
Scholengroep Hannah richt zich in haar onderwijs op de brede vorming en ontwikkeling van de hele
mens, met een breed scala van talenten en een uniek antwoord in relatie tot de wereld waarin we
leven. Onze onderwijsprocessen richten zich op het raakvlak tussen kwalificatie (het verwerven van
kennis, vaardigheden en houding), socialisatie (de oriëntatie op de wereld, tradities en culturen) en
persoonsvorming (het unieke antwoord van elk kind in relatie tot zijn omgeving).
Identiteit
De kern: wij willen er zijn voor jou! Voor leerlingen, hun ouders en voor onze collega’s. Daarin volgen
wij Jezus. De Bijbel, het evangelie van Jezus Christus, is daarbij voor ons inspiratie, bron en leidraad.
In onze benadering van dit leven geldt:
Wij zijn realistisch, omdat we de kwetsbaarheid en gebrokenheid ervaren, in deze wereld en in ons
eigen leven. Tegelijk zijn we, in het licht van Gods liefde voor ons, vol goede hoop. Wij vertrouwen
op een God die afmaakt wat Hij ooit begonnen is. Een God die volop aan het werk is ons leven en
laat zien wat Hij voor ogen heeft met Zijn prachtige nieuwe wereld, Zijn koninkrijk op deze aarde.
Wij mogen hier & nu als scholen hoopvolle plekken zijn voor de mensen om ons heen. We vertellen
graag wie God is en wie wij in Zijn licht mogen zijn. We leiden kinderen op om hier & nu hun eigen
plek in te nemen, als onmisbare burgers in deze samenleving, in Gods wereld.
Op die manier krijgt ons leven doel en betekenis. We weten ons met elkaar verbonden als leerlingen,
ouders en medewerkers. We leren en leven samen. We aanvaarden elkaar als Gods geliefde kinderen.
We stimuleren elkaar in het ontdekken van Gods bedoeling in je leven. We oefenen samen de stijl
van onze Koning Jezus, met ruimte voor kwetsbaarheid en de kracht van het perspectief. Dat typeert
het lerende en liefdevolle klimaat op onze scholen.
Wij laten ons in ons onderwijs en in ons gedrag sturen door de volgende kernwaarden:
 liefde
 aandacht
 vertrouwen
 veilig
 verantwoordelijk
 dankbaar
Scholengroep Hannah heeft haar identiteit woorden gegeven in het identiteitsdocument met als titel:
Geloven in onderwijs. Vanuit een diep besef van afhankelijkheid en het vertrouwen dat we onmisbare
burgers zijn in Gods Koninkrijk werken medewerkers, leerlingen en hun ouders, samen aan mooi
onderwijs, op alle plekken waar Hannah scholen te vinden zijn. In de concrete werkelijkheid van
vandaag oefenen zij samen in liefde voor God, voor onze naaste, voor onszelf en voor de schepping.
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Identiteit en onderwijs
Ouders, leerlingen en medewerkers delen met elkaar het geloof in de God van de Bijbel en in Jezus
onze Koning die leven geeft. Die gemeenschappelijke basis zorgt voor veel herkenning, voor
vertrouwen over & weer, voor begrip en voor eenzelfde herkenbare taal: woorden en zinnen die
betekenis geven aan de impact van onze identiteit op ons persoonlijk leven. Dat betekent ook dat
onze leerlingen elke dag veel voorbeelden zien en ervaren hoe je concreet in de praktijk je geloof
vorm kunt geven, dienstbaar aan de samenleving en de schepping. Leerlingen ervaren een vertrouwd
klimaat, waar ouders & medewerkers samen optrekken. Die veiligheid helpt hen om met
zelfvertrouwen de samenleving tegemoet te treden en in gesprek te gaan met anderen die anders
leven en anders geloven. Die gemeenschappelijke achtergrond in geloof waardoor de context van het
gezin en school in elkaars verlengde liggen, heeft ook nadelen. Zo komen onze leerlingen minder snel
in aanraking met leerlingen met heel andere achtergrond wat betreft geloof en cultuur. Onze scholen
hebben zichzelf een extra opgave gegeven als het gaat om kinderen te leren hoe je goed burgerschap
vormgeeft, vanuit je geloof; hoe je als christen in een samenleving met grote diversiteit participeert,
rijkdom uitdeelt, oog hebt voor kwetsbaarheid en de verschillen respecteert.
Medewerkers
Goed onderwijs en vakmanschap: als alle medewerkers, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend
personeel inclusief leidinggevenden hun vak goed verstaan, gemotiveerd zijn en samenwerken, wordt
alle expertise optimaal ingezet in het belang van dat ene kind. In 2021 is geïnvesteerd in allerlei
hybride vormen van onderwijs, thuis en op school. Ouders zijn meer dan voor de coronacrisis
betrokken bij het leerproces van hun kind. Ze ervaren de gedeelde verantwoordelijkheid en hebben
meer zicht gekregen op de manier waarop hun kind leert. Dit heeft de samenwerking tussen ouders
en school een impuls gegeven. Ouders hebben aangegeven de kwaliteit van de leerkracht binnen de
Scholengroep Hannah te waarderen. In het (vasthouden van het) samen optrekken als ouders & school
kunnen we meer kwaliteit leveren en beter tegemoetkomen aan wat het kind nodig heeft in
ondersteuning, begeleiding en vorming. In 2022 willen we meer aandacht geven aan teamprocessen
gevoed door het creëren van een lerende en onderzoekende cultuur waarin vakmanschap
gewaardeerd wordt, expertise wordt gedeeld en elke stem telt.
Ouders en leerlingen
Het onderwijs is bedoeld voor kinderen van christelijke ouders of verzorgers die de opvoedingsidealen
van de scholen van Scholengroep Hannah delen en zich herkennen in het identiteitsdocument van
Hannah. Ouders bevestigen dat bij inschrijving van hun kind met de ondertekening van een
ouderverklaring. De diversiteit op de Hannah-scholen neemt toe met leerlingen uit meer verschillende
christelijke denominaties. Met alle ouders worden toelatingsgesprekken gevoerd door de directeuren
van de betreffende scholen. In dit gesprek wordt de onderwijskundige visie en de identiteit van de
school uitgebreid besproken. Aandacht voor het kind en de ouders die daarachter staan, is verankerd
in de identiteit en de kernwaarden van de organisatie en de scholen.
Realistisch inclusief
Het zogenoemde ‘realistisch inclusief onderwijs’ heeft in de afgelopen jaren binnen Hannah steeds
meer vorm gekregen. Vanaf de opheffing van de SBO school De Wissel in Mariënberg in 2014 werkt
Scholengroep Hannah structureel aan een inclusievere vorm van passend onderwijs. In de begrotingen
van de scholen is ervoor gekozen om de ondersteuningsmiddelen die de scholen ter beschikking krijgen
vanuit de samenwerkingsverbanden om passend onderwijs handen en voeten te geven, zo goed als
volledig ten goede te laten komen aan daadwerkelijke investeringen in onderwijsondersteuning op de
scholen. Het verwijzingspercentage vanuit de Hannah-scholen naar het speciaal onderwijs (SO) of
speciaal basisonderwijs (SBO) is al jaren redelijk beperkt. Voor een klein aantal leerlingen is de
geboden ondersteuning op onze scholen niet toereikend. Scholengroep Hannah is onderdeel van vier
samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs en heeft binnen deze samenwerking goede
afspraken gemaakt om leerlingen die dat nodig hebben een plek te kunnen bieden op een SO of SBO
school in dit samenwerkingsverband.
De helft van de scholen bevindt zich in het gebied van Samenwerkingsverband Veld Vaart en Vecht.
Daar valt op dat de scholen van Hannah relatief weinig leerlingen verwijzen. Onderzoek naar de
effecten en beleving van de ambitie ‘realistisch inclusief onderwijs’ waarvan de onderzoeksresultaten
eind december 2021 zijn opgeleverd, laat zien dat scholen zich organisatorisch en inhoudelijk goed
in staat achten om de ambitie waar te maken en tegelijkertijd het gevoel houden ‘te kort te schieten’
in het afstemmen van onderwijs op álle kinderen. Het begrip ‘realistisch inclusief onderwijs’ wordt
door de medewerkers omarmd; dit begrip krijgt de voorkeur boven de term ‘passend onderwijs’.
Aanbeveling is om nader te onderzoeken of ouders op onze scholen zich herkennen in het gevoel van
‘te kort schieten’ wat bij medewerkers leeft.
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II.Bestuur & Management, Bestuurlijk model
Governance
Scholengroep Hannah kent een organieke scheiding tussen bestuur en toezicht. De bestuurlijke
verantwoordelijkheid ligt, met uitzondering van enkele statutaire bevoegdheden van de Raad van
Toezicht, bij het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is onafhankelijk.
De leidende principes van Policy Governance (PG: Carver) zijn van kracht in de bestuurlijke
verhoudingen tussen bestuur en raad van toezicht en tussen bestuur en directie. De kern van deze
principes is dat de bevoegdheden van het College van Bestuur helder zijn afgebakend: in negatieve
termen wordt beschreven welk gedrag of beleid het CvB moet vermijden. Wat resteert is ruimte en
verantwoordelijkheid. Daarnaast wordt het CvB aangesproken op de mate waarin de doelen voor het
onderwijs zijn behaald.


In het Handboek Governance I worden bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven
van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
 In het Handboek Governance II wordt de relatie, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
beschreven voor directeuren en bestuurder.
Scholengroep Hannah volgt de voor de sector geldende Code Goed Bestuur en hiervan wordt niet
afgeweken.
De Raad van Toezicht wordt benoemd door de ledenraad. De ledenraad telt idealiter 22 leden, telkens
2 uit het voedingsgebied van een school. De ledenraad was in 2021 niet volledig bezet omdat de leden
rond enkele scholen geen afvaardiging hebben kunnen kiezen bij gebrek aan kandidaten. Er zijn goede
gesprekken gevoerd tussen College van Bestuur en ledenraad over de vertaling van de kernwaarden
en het identiteitsdocument naar de inrichting en communicatie van de organisatie. De ledenraad
heeft een doorslaggevende stem bij statutenwijzigingen en bij de koers van de organisatie op het
punt van Identiteit. De jaarrekening wordt jaarlijks voorgelegd aan de Ledenraad. Het College van
Bestuur roept de ledenraad samen en bepaalt in overleg de agenda. De Raad van Toezicht neemt 2x
per jaar deel aan de vergaderingen van de Ledenraad.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad komt 8-10 maal per jaar bij elkaar. De bestuurder is
hierin vaste gesprekspartner. De Raad van Toezicht is 2x per jaar als gast aanwezig. De GMR brengt
regelmatig een bezoek aan een school en laat zich bijpraten door de plaatselijke MR. Het overleg
tussen GMR en bestuurder wordt door beide partijen als constructief en positief ervaren. De GMR
wordt betrokken bij alle ontwikkelingen in de organisatie en voorzien van uitgebreide rapportage
vanuit de kwaliteitscyclus.
In de huidige managementstructuur zijn locatiedirecteuren integraal verantwoordelijk voor hun eigen
locatie/school. Zij leggen verantwoording af aan de bestuurder voor het door hen gevoerde beleid.
De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de hele organisatie. De directeuren vormen samen het
managementteam, dat wordt aangeduid met DO (directeurenoverleg). Het directeurenoverleg wordt
op relevante onderwerpen aangevuld met de P&O adviseurs en de controller. In deze samenstelling
is onder leiding van de bestuurder een nieuw Koersplan (strategisch beleidsplan) in ontwikkeling. Alle
betrokkenen samen opereren samen onder de naam ‘team Hannah’ om de gezamenlijke
verantwoordelijkheid, ieder vanuit zijn of haar eigen rol en expertise te benadrukken. Een
agendacommissie bestaande uit drie directeuren en bestuurder ook wel ‘strategiegroep’ genoemd,
bewaakt de agenda van het DO, geeft focus aan deze agenda door met name te sturen op strategische
onderwerpen en zorgt voor een goede voorbereiding van de bespreking. Het voorzitterschap van het
DO wordt wisselend uitgevoerd door de drie directeuren uit de strategiegroep. In drie themagroepen
die zijn gevormd op basis van de drie strategisch thema’s uit het nieuwe Koersplan zijn zowel
directeuren als de stafmedewerkers van het bestuurskantoor vertegenwoordigd. In deze
themagroepen worden de strategische thema’s uitgewerkt in beleidsvoorstellen richting het DO. Het
beleid wat voorbereidend ontwikkeld wordt door de P&O adviseurs of de controller wordt altijd eerst
door middel van bespreking in het DO verrijkt met de inspraak en de wijsheid van de directeuren
voordat hierover besloten wordt. De verantwoordelijkheden tussen bestuurder en directeuren worden
op dezelfde wijze vormgegeven op basis van de principes van Good Governance, zoals vastgelegd in
een handboek Governance voor bestuurder en directeuren Scholengroep Hannah. Op verzoek zal deze
werkwijze in 2022 geëvalueerd worden.
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III. Strategisch beleid
Als gevolg van de ontwikkelingen die in beweging zijn gezet door de coronacrisis en de wisseling op
de positie van College van Bestuur, ontstond in het najaar van 2021 de behoefte om het bestaande
strategische beleidsplan 2019-2023 te evalueren om meer verbinding met de actuele ontwikkeling op
de scholen te realiseren én focus aan te brengen.
Eind 2021 zijn door de directeuren samen met de adviseurs van het bestuurskantoor drie thema’s
beschreven als focus voor het nieuwe Koersplan van de Scholengroep Hannah, voor de periode 20232027. Deze strategisch geformuleerde ambities worden in de loop van 2022 uitgewerkt in een
schoolplan per locatie, door de medewerkers van elke school, passend in de context van de lokale
situatie van elke Hannah-school. In dit proces worden leerlingen & ouders en mogelijke externe
partners betrokken.
Deze drie nieuwe strategische thema’s zijn ontstaan in een mooi dialogisch proces waarin de impact
van de formele identiteit (zoals beschreven in het identiteitsdocument) op het vormgeven van
onderwijs op onze scholen, onderzocht en doordacht is. De drieslag van Biesta (kwalificatie,
socialisatie en persoonsvorming) en de vierslag van relaties (God, de naaste, jezelf en de schepping)
zijn duidelijk herkenbaar terug te vinden in deze thema’s.
Identiteit als Bron
We willen onze identiteit als scholen inhoud gaan geven door de persoonsvorming van kinderen als
een duidelijk identiteit-gedreven thema uit te werken. We willen onderscheidend en inspirerend
zijn in de manier waarop we vanuit onze identiteit aandacht geven aan de persoonsvorming van
kinderen.
School als hoopvolle plek
Onze scholen vormen hoopvolle plekken in een kwetsbare samenleving waar kinderen &
volwassenen vertrouwen krijgen, mogen leren, fouten maken, opnieuw mogen beginnen en verder
mogen kijken. Vanuit deze context als lerende gemeenschap moedigen we kinderen aan in het
ontdekken en oefenen van goed burgerschap door hen te stimuleren van betekenis te zijn in de
directe omgeving, dienstbaar aan de samenleving en de schepping.
Toekomstgericht organiseren
Om onze opdracht ‘goed onderwijs geven’ optimaal te kunnen blijven invullen, in een tijdsbestek
waar het leerkrachtentekort een reële bedreiging vormt, is een andere manier van organiseren en
opleiden nodig. Door een grotere diversiteit aan vakmanschap een plek te geven in het onderwijs,
ontstaat meer variatie in rollen & functies met meer mogelijkheden tot identificatie voor kinderen
in de oriëntatie op hun eigen plek of opleiding in de toekomst. Dit vraagt van ons het ontwikkelen
van een onderzoekende cultuur in alle lagen van de organisatie.
Uit de evaluatie van de beleidsvoornemens van het strategisch beleidsplan 2019-2023 blijkt dat een
aantal belangrijke speerpunten inmiddels gerealiseerd zijn én een aantal speerpunten meer
inbedding vragen in een context of concept. Het speerpunt ‘professionalisering en toerusting op
identiteit’ is opgenomen in het nieuwe Koersplan onder het thema ‘Identiteit als Bron’. Het
onderwerp ‘burgerschap doordenken en verder brengen tot een samenhangend deel van het
curriculum’ is ondergebracht in het thema ‘School als hoopvolle plek in de wijk’.
Realistisch inclusief onderwijs
In de periode 2019-2021 is onderzoek gedaan door een interne onderzoeksgroep van directeuren,
leerkrachten en intern begeleiders uit de organisatie onder leiding van een teacher-leader, waaruit
blijkt dat de Scholengroep Hannah de ambitie van ‘realistisch inclusief onderwijs’ voldoende
waarmaakt. Deze onderzoeksgroep is met alle teams in gesprek geweest over de beleving en
waardering van het concept ‘realistisch inclusief’ zoals we dat binnen onze scholengroep in het
kader van Passend Onderwijs vormgeven. Per school/per team is een uitgebreid rapport uitgebracht
met een waarderende analyse waarin door de onderzoeksgroep op concrete punten aanbevelingen
zijn gedaan ter versterking van de kwaliteit van onderwijs.
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IV. Bestuurlijke Accenten
In 2021 is door het College van Bestuur - naast het ontwikkelen van nieuw strategisch beleid - extra
aandacht gegeven aan het proces om de nieuwe naam Hannah, de kernwaarden en het onlangs
vastgestelde identiteitsdocument betekenis te geven, concreet vertalen en te verbinden aan alles
wat we binnen de organisatie vormgeven (het DNA van Hannah). Aan de hand van actuele, relevante
thema’s is het gesprek gevoerd op alle plekken waar zeggenschap en medezeggenschap om tafel zit,
om samen een vertaling te zoeken naar de manier waarop we onze kernwaarden en identiteit terug
willen zien in de dagelijkse praktijk. Het logo van de Scholengroep Hannah is verder doorontwikkeld
om tegemoet te komen aan de wensen in de organisatie om meer uitdrukking te geven aan de
kernwaarden.
Daarnaast is extra aandacht gegeven aan de bestuurlijke kwaliteitscyclus in samenhang met dezelfde
kwaliteitscyclus op alle scholen. Op alle plekken in de organisatie worden de uitkomsten van deze
cyclus besproken, geëvalueerd en vertaald. Hierdoor ontstaat verbinding tussen zeggenschap en
medezeggenschap. Het gesprek wordt op alle niveaus van de organisatie verrijkt met de actualiteit
van de plek waarop dit gesprek gevoerd wordt. Medewerkers en ouders ervaren dat hun stem telt en
bijdraagt aan het versterken van de organisatie. Dit draagt bij aan de onderlinge verbondenheid en
identiteit van de hele organisatie: we werken samen aan dezelfde doelen.
Door in te zetten op het creëren van lerende netwerken binnen het team van directeuren, wordt de
kracht van samen leren en het uitwisselen van good practice gestimuleerd. Zeker in een tijd waarin
door de coronapandemie extra druk is ontstaan op het toch al rijke, integrale takenpakket van een
locatiedirecteur, vormt het onderdeel zijn van een kleiner netwerk een goed vangnet en een bron
van uitwisseling van informatie.
In een jaar waarin als gevolg van veel ziekte door corona en de strenge quarantaine maatregelen van
groepen kinderen en personeel, waardoor een groot beroep gedaan moest worden op de flexibiliteit
van het onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel, is er extra aandacht geweest voor
goed werkgeverschap en het voeden van de veerkracht in de organisatie. Hierbij heeft het zichtbaar
en waarderend ‘aanwezig zijn’ als CvB in de teams en op de scholen, prioriteit gekregen in de agenda.

V. Onderwijs en onderwijskwaliteit
Onderwijsvisie
In de onderwijsvisie van Scholengroep Hannah staan een aantal begrippen centraal: handelingsgericht
& cyclisch werken, een onderzoekende en opbrengstgerichte cultuur, in een lerende professionele
gemeenschap. Ons onderwijs is gericht op het ontwikkelen van de brede vorming van het kind, de
leerling: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming, met het oog op het leven leren leven als kind
van God in deze wereld.
Vanzelfsprekend is er veel aandacht voor de kernvakken rekenen, taal & lezen als basale vaardigheden
waarin we elke leerling voldoende willen kwalificeren om zichzelf goed uit te kunnen drukken en goed
deel te kunnen nemen aan de samenleving. Daarnaast bereiden we onze leerlingen goed voor op het
bijdragen aan de samenleving als een verantwoordelijk burger. Met daarin aandacht voor de normen,
waarden en afspraken in het sociale proces en het leren betekenis geven aan hun eigen rol, nu en in
de toekomst, als deelnemer in de Nederlandse samenleving. In ons nieuwe strategische beleidsplan is
het thema ‘persoonsvorming’ een duidelijk ontwikkelthema, om daarin bewust aandacht te geven aan
het unieke antwoord van elk kind op het appèl wat de samenleving in de werkelijkheid van vandaag
op hen doet. In die brede vorming van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming willen wij
kinderen voorbereiden op de toekomst als deelnemer in de samenleving en als kind van God in Zijn
wereld.
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Doelen of Beoogde opbrengsten
Scholengroep Hannah heeft de beoogde doelen van het onderwijs vastgelegd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leerlingen weten wie God voor hen wil zijn; ze hebben geleerd dat ze God kunnen vertrouwen
en dat ze door Christus mogen leven van Genade en dat de Geest hun leven willen vullen en
vernieuwen.
Leerlingen kennen zichzelf en aanvaarden zichzelf in al hun eigenheid. Ze reflecteren op hun
eigen handelen en ze kennen hun mooie en zwakke kanten.
Leerlingen zoeken het goede voor de ander.
Leerlingen presenteren zich met vertrouwen in de samenleving. Ze doen dat op basis van
een realistisch beeld van de samenleving.
Leerlingen hebben oog voor de veelkleurigheid van Gods schepping; ze doen hun best de
natuur te beschermen.
Leerlingen gaan goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs: met voldoende kennis,
zelfstandigheid en eigenaarschap.
Leerlingen kijken aan het einde van groep 8 met plezier en tevredenheid terug op hun
schooltijd.

Onderwijskwaliteit
Alle scholen van Scholengroep Hannah beschikken over het basisarrangement van de
onderwijsinspectie. Goed onderwijs realiseren is een bewust proces wat dagelijks concreet vorm
gegeven wordt. Samen met de leerling, in het professionele kritische gesprek tussen teamleden, in
het integraal leidinggeven van schoolleiders aan team- en schoolontwikkeling, wordt voortdurend
gecheckt of we als scholen (als scholengroep) onze beoogde doelen behalen.
Om de kwaliteit te monitoren en te verbeteren werden in 2021 diverse instrumenten ingezet.
1. Elke school doorloopt elk jaar eenzelfde cyclus waarin op basis van resultaten van
methodegebonden en onafhankelijke toetsen geanalyseerd wordt of de beoogde
referentieniveaus behaald worden. Op basis van deze analyse worden plannen gemaakt, op
groepsniveau en op leerlingniveau, waarin het aanbod mogelijk wordt bijgesteld en opnieuw
afgestemd op wat leerlingen nodig hebben om deze doelen te behalen. Naast de opbrengsten
van de kernvakken rekenen, taal & lezen, wordt ook data verzameld als het gaat om het
sociale welbevinden van leerlingen, de beleefde veiligheid en hun tevredenheid (de mate
waarin leerlingen zich competent voelen). Op deze manier willen we de hele leerling in beeld
brengen, op het totaalbeeld van de persoonlijke ontwikkeling om af te kunnen stemmen op
dat wat nodig is voor deze leerling in deze groep om te floreren en te profiteren van het
aangeboden onderwijs. Op schoolniveau wordt besproken wat aandacht vraagt, nascholing
nodig heeft of een verdiepend onderzoek vraagt. Elke locatie organiseert minimaal 2x per
jaar het kritisch-constructieve gesprek in het team over de behaalde resultaten in het licht
van de beoogde referentieniveaus.
2. We meten als organisatie regelmatig, beredeneerd en cyclisch de kwaliteit van onze
organisatie. Hiervoor gebruiken we het instrument ‘Werken met Kwaliteit’ van Cees Bos, wat
geïntegreerd is in onze digitale omgeving van ParnasSys en een directe koppeling heeft met
alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem. In een 4-jaarlijkse cyclus worden een brede range
aan kwaliteitsgebieden geëvalueerd per locatie, waarbij 2-jaarlijks de tevredenheid van
ouders wordt uitgevraagd over een groot aantal onderwerpen. Jaarlijks wordt het onderwerp
‘sociale veiligheid’ uitgevraagd bij ouders, kinderen en medewerkers. Dit onderwerp staat
hoog op de agenda en krijgt jaarlijks aandacht in de analyse van de uitkomsten met een
concreet vervolg in de vorm van een plan van aanpak (zonodig).
3. In het directeurenoverleg en in het IB-netwerk wordt regelmatig besproken hoe de scholen
zichzelf waarderen en wat de analyse van de resultaten ten opzichte van de beoogde
referentieniveaus op heeft geleverd. We creëren hiermee een lerende cultuur door ‘good
practice’ te delen, van elkaar te leren en expertise van de ene locatie ook op andere locaties
in te zetten.
4. In een vierjaarlijkse cyclus worden er jaarlijks audits georganiseerd waarin een audit-team
van interne en externe auditoren samen met de bestuurder scholen visiteren om in gesprek
te zijn en elkaar scherp te houden op de kwaliteit van onderwijs. Daarnaast kunnen scholen
elkaar uitnodigen voor een ‘leerbezoek’.
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Ontwikkelingen op het gebied van internationalisering
In 2021 zijn er geen ontwikkelingen geweest met betrekking tot internationalisering. Voor 2022
worden op dit vlak ook geen activiteiten of ontwikkelingen verwacht.
Opbrengsten
Op basis van de eindopbrengsten van 2021 concluderen we dat de meeste scholen voldoende
tegemoetkomen aan dat wat onze populatie leerlingen nodig heeft, zoals genormeerd in de
referentieniveaus voor taal, rekenen & lezen. Voor een tweetal scholen is het traject ‘Goed worden,
goed blijven’ van de PO-raad aangevraagd om de licht teruglopende eindopbrengsten te analyseren
en ‘terug te buigen’ naar een opgaande lijn. Nog twee andere scholen hebben zich hierbij aangesloten
om als lerende kopgroep/expertisegroep van scholen samen op te trekken ten gunste van de hele
organisatie. Voldoende differentiëren, afstemmen en uitdagen op alle niveaus is een aandachtspunt
voor bijna alle scholen met als beoogd resultaat hogere resultaten op het referentieniveau 1S/2F.
Scholengroep Hannah hecht sterk aan goed onderwijs waarin elk kind tot zijn of haar recht komt, zijn
of haar potentieel ten volle kan benutten.
Veiligheid
Veiligheid is een van de kernwaarden van Scholengroep Hannah. De jaarlijkse vragenlijst Sociale
Veiligheid wordt op initiatief van bestuurskantoor uitgezet naar alle scholen, waarbij de 1 e
verantwoordelijkheid ligt bij de directeuren om een analyse te maken en gevolg te geven aan de
resultaten. In een gesprek tussen bestuurder en directeuren in november verantwoordt de directeur
zich vanuit zijn integrale eindverantwoordelijkheid zoals vastgelegd in de Good Governance code over
de resultaten en het daaropvolgende plan van aanpak (indien nodig). Op organisatieniveau worden de
resultaten geanalyseerd en aangevuld met een Plan van Aanpak besproken in het directieoverleg en
de GMR. De bestuurder verantwoordt zich hierover naar de Raad van Toezicht zoals vastgelegd in de
Good Governance code die binnen de Scholengroep is vastgelegd.

VI. Formatie en Personeel
Het jaar 2021 stond wat betreft personeel in het teken van Covid-19 Verschillende medewerkers zijn
het afgelopen jaar getroffen door Covid-19 en sommigen hebben nu nog te maken met long-Covid
klachten. Voor de directeuren werd een inzet vereist om de school, op momenten dat die open was,
goed draaiende te houden. In de reguliere formatie zaten er voor 2021 geen hiaten en ook de NPO
gelden om de achterstanden aan te pakken konden weggezet worden. Wel is duidelijk dat rondom
vervanging er knelpunten ontstaan. Er is onder andere door Covid-19 en de NPO inzet minder
flexibiliteit om extra in te vallen voor vervanging. Daarnaast wordt het moeilijker om
invalleerkrachten te vinden om de vervangingsvraag op te pakken Dit betekent dat bij veel ziekte wij
inval niet altijd kunnen garanderen. Soms moesten er groepen naar huis. Dit is wel tot een minimum
beperkt.
Formatie in relatie personeel
De formatie wordt bepaald door het aantal leerlingen. De daling van het aantal leerlingen heeft
directe gevolgen voor het personeelsbestand. Bij alle keuzes die in de formatieperiode gemaakt
worden, wordt ook steeds naar de belangen gekeken van individuele medewerkers en invallers, naast
de belangen van de organisatie. Zo zetten wij ons ervoor in om mensen met een vaste baan
baanzekerheid te kunnen bieden en proberen we zoveel als mogelijk startende leerkrachten een
opstap te bieden naar een vaste baan in het onderwijs. Neemt niet weg dat het onmogelijk is en blijft
om alle mensen die zich via invalwerk inzetten voor de leerlingen en de scholen een vaste baan te
bieden. Wel vinden wij het belangrijk om te vermelden dat ook het afgelopen jaar de krimp in het
aantal leerlingen niet heeft geleid tot ontslagen. Wij kunnen constateren dat er juist nieuwe mensen
op onze scholen zijn ingestroomd. Dit heeft te maken met verloop en ook met meerder bekostiging.
(NPO middelen)
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In onderstaande tabel een overzicht van de prognose van het aantal leerlingen voor de komende 4
jaren.
Jaartal

leerlingen

formatie

2022

1683

91,9

2023

1681

84,6

2024

1686

78,9

2025

1650

77,95

Conform de daling van het aantal leerlingen vindt er ook een stapsgewijze daling in de formatie
plaats. Dit met een omvang van circa 6 Fte in de komende jaren. Wij hebben het hier niet alleen over
onderwijspersoneel, maar ook over onderwijsondersteunend personeel.
Welke middelen bepalen onze formatie:
Het aantal leerlingen dat de school telde op 1 oktober van het voorgaande jaar (T-1 bekostiging),
bepaalt voor het overgrote deel hoeveel personele lumpsum een schoolbestuur ontvangt. De
personele lumpsum is gebaseerd op schooljaarbasis. De lumpsum houdt er rekening mee dat ouder
personeel meestal meer verdient dan jonger personeel. Daarom speelt ook de zogenoemde gewogen
gemiddelde leeftijd (GGL) mee. Daarnaast krijgen de scholen extra middelen binnen voor personeel.
Dit zijn de volgende middelen:
1. Vanaf schooljaar 2021-2022 vervangt een bedrag per leerling voor professionalisering en
begeleiding startende leraren en schoolleiders, het bedrag per leerling voor de
prestatiebox. Deze bijzondere bekostiging levert een bijdrage aan de professionalisering van
personeel en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders. Het "bestuur" besluit
gemeenschappelijk met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad over de inzet
van de middelen.
Bedrag
Het bedrag voor schooljaar 2021-2022 is per leerling € 94,20.
2. Het kabinet stelt structureel € 430 miljoen beschikbaar voor de aanpak van werkdruk in het
primair onderwijs. In het schooljaar 2018/2019 zijn de eerste middelen beschikbaar
gekomen om de werkdruk terug te dringen. In het akkoord is afgesproken dat de middelen
direct bij de schoolteams terechtkomen; zij mogen bepalen hoe het geld wordt uitgegeven.
Daarbij waren ook andere partijen betrokken, zoals de schoolleiding (die niet altijd als
onderdeel van het team wordt gezien), het bestuur en de PMR.
3. De overheid kwam in actie met het ‘Nationaal Programma Onderwijs’ met forse financiële
ondersteuning om de achterstanden van gevolgen Covid-19 te verbeteren. Deze NPOmiddelen is een bedrag voor twee jaar.
Zo zijn er de afgelopen jaren forse investeringen gedaan in het onderwijs. Mede hierdoor konden wij
ontslagen voorkomen en zelfs nieuwe mensen benoemen. Wel dient hierbij aangetekend te worden
dat het verloop ook rond de 8% zat.
De extra middelen zijn op verschillende manieren weggezet, waarbij wij het risico lopen dat met
name de middelen ten behoeve van begeleiding leerkracht, professionaliseringsmiddelen alsmede de
werkdruk middelen en de prestatie box gelden te veel worden ingezet in de groepen. Voor dit jaar
zijn wij bezig om daar een beter inzicht en ook betere afspraken in te krijgen.
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In het kader hiervan is het belangrijk dat wij inzicht krijgen in de volgende zaken:
1. Welke gelden komen er exact binnen voor de te vormen groepen.
2. Welke middelen komen binnen voor werkdrukverlaging, prestatie-box en professionalisering
en begeleiding leerkrachten.
3. Belangrijk om te weten welke gelden hiervan (al) ingezet worden voor de groepen.
Als dit inzichtelijk is, is het verstandig om de discussie te voeren in hoeverre wij hier ander beleid op
willen gaan maken.
P&O Beleid
Geconcludeerd kan worden dat er al veel zaken verankerd zijn in beleid. Het jaar 2021 stond in het
teken van Covid-19. Dit betekende concreet veel ziekte en hierdoor meer zoeken naar vervangingen.
Wij kunnen gerust concluderen dat dit voor de directeuren een enorme opgave was en is. De afdeling
P&O heeft waar mogelijk ondersteund. Wij hebben een begin gemaakt met Plan V. Plan V is een
ondersteuningsproject van het participatiefonds, om het HR-beleid te analyseren rondom vitaliteit en
duurzame inzetbaarheid en waar nodig te verbeteren of te veranderen. Verschillende
beleidsontwerpen zijn opgestuurd ter beoordeling. Wij hebben een commissie gevormd van P&O’ers,
directeuren en leerkrachten om hier invulling aan te geven. Door de komst van de nieuwe bestuurder
is dit on-hold gezet. Wij kwamen erachter, dat het niet ingebed was in een strategische visie van de
Hannah scholen. Daardoor liepen wij de kans dat het een technisch gebeuren werd. Eerst dus met
elkaar op zoek naar de koers. Via een tweedaagse zijn wij op zoek gegaan naar een strategische visie
op allerlei gebieden. Naar aanleiding hiervan zijn strategische werkgroepen gevormd rondom
identiteit, de hoopvolle school en de organisatie als geheel. Vanuit deze werkgroepen zal men op
zoek dienen te gaan naar onderwerpen die HR raken en waar eventueel beleid op zal komen. De
aanzet voor het maken van beleid zal dus komen vanuit deze werkgroepen. Het strategisch plan wordt
niet geredigeerd door HR- afdeling, maar vanuit het directieoverleg die hun input krijgen uit de
werkgroepen.
Verzuim
Directeuren zijn verantwoordelijk voor het verzuim op hun school en het bijhouden van
verzuimdossiers. De verzuimconsultant van Perspectief bewaakt de dossiervorming en neemt contact
op met de school op het moment dat iemand twee weken ziekgemeld staat. Er is nauw overleg met
betrokken directeuren en HR-adviseurs om zo de verzuimbegeleiding zo optimaal mogelijk te laten
verlopen. Dit is in 2021 gecontinueerd. Het verzuimpercentage in 2021 was 6,91%, in 2020 6,54% . In
2019 5,11% en in 2018 was dit 4,26%. Er is dus sprake van een stijging van het verzuimpercentage,
waarbij het voornamelijk gaat om langdurig verzuim.
In het jaar 2021 was er afwezigheid en uitval wegens covid-19. Met name het langdurige verzuim
heeft een forse invloed op het verzuimpercentage. In nagenoeg alle gevallen blijkt het om medische
redenen te gaan en is werk gerelateerd verzuim minder aan de orde.
Belangrijke gesprekspunten:
1. Zijn wij goed preventief bezig. Dus herkennen wij op de tijd signalen bij collega's?
2. Creëren wij een goed en gezond werkklimaat?
3. Voeren wij de Wet Poortwachter goed uit?
4. Zijn de directeuren goed opgeleid om het ziekteverzuim te begeleiden?
Begeleidingstrajecten
Voor diverse medewerkers en scholen zijn ook in het afgelopen jaar begeleidingstrajecten ingezet.
Hierbij valt te denken aan teamtrajecten, individuele coaching/begeleiding van locatiedirecteuren,
loopbaangesprekken voor individuele medewerkers en externe begeleidingstrajecten voor langdurig
zieke medewerkers.
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Arbeidsvoorwaarden
In de nieuwe CAO 2019-2020 zijn verschillende wijzigingen die hebben geleid tot onder andere nieuw
beleid/regelingen. Denk hierbij aan het bijgestelde beleid ‘functiehuis’ met onder andere nieuwe
inschaling voor directeuren. In 2021 is de inhoud en de beloning van verschillende functies aangepast.
Momenteel zijn wij bezig met het herwaarderen van twee functies en het instellen van een nieuwe
functie.
De meeste veranderingen in de nieuwe CAO zijn waar nodig in het geheel ingevoerd of aangepast.
De volgende onderwerpen stonden in 2021 op de agenda:
 Plan V;
o Inclusief verzuimbeleid herijken;
 Werving en Selectiebeleid;
 Evaluatie, bijstellen en verder uitbreiden mobiliteitsbeleid (event. Gekoppeld aan Plan V);
 Professionalisering nog verder uitwerken maar dan meer gericht vanuit kwaliteiten/talenten
en in relatie tot het vervallen van het bekwaamheidsdossier in de CAO;
 Wijzigingen regelingen n.a.v. CAO:
o Verhuiskostenregeling;
o Evalueren en aanpassen beleid startende leerkrachten;

Functiehuis:
o Laatste solo OOP (onderwijs ondersteunde functie primair) functies waaronder
locatiecoördinator, medewerker huisvesting, schoolopleider;
 Arbomanagementsysteem invoeren en een nieuwe Hannahbrede RI&E;
 Formatie, waaronder ook wijziging begrotingssystematiek en relatie krimp/overhead (samen
met werkgroep financiën);
 Vervangingsbeleid vaststellen (met nieuwe werkwijze erin en gevolgen voor poolbeheerder);
 Insite vernieuwen: ESS/MMS
 Demotiebeleid ontwikkelen (eventueel onderdeel van Plan V).
Een groot deel van bovengenoemde punten hebben een verdere doorloop in 2022.
De volgende punten zijn nog niet aan de orde geweest:
1. Werving en selectiebeleid is nog niet geëvalueerd en wordt gekoppeld aan het verder
uitwerken van het identiteitsdocument en het koersplan;
2. Het demotiebeleid is nog niet ontwikkeld.

VII.Communicatie en samenwerking
Als Scholengroep Hannah voelen we ons met elkaar verbonden, intern & extern, in het afstemmen
van de juiste zorg en goed onderwijs rondom dat ene kind. We dragen de verantwoordelijkheid om
met elkaar in het belang van dat ene kind ons aanbod af te stemmen of zoveel mogelijk kansen te
creëren voor alle kinderen. In dat perspectief werken we als scholen elk op onze eigen plek samen
met veel organisaties. In het grotere geheel versterken we als Scholengroep Hannah de kwaliteit van
het onderwijs in onze organisatie door samen te werken met andere scholengroepen, gemeenten en
samenwerkingsverbanden.
Op allerlei niveaus wordt samengewerkt; hieronder een bloemlezing uit de vele formele en informele
momenten van overleg, die in 2021 veelal digitaal en soms fysiek zijn uitgevoerd. De impact van de
digitale ontmoeting heeft met name op teamniveau op de scholen gezorgd voor een meer zakelijke
vorm van overleg. De rijkdom van samen optrekken, de tijd hebben om bij te praten en het gesprek
(persoonlijk) te verdiepen, de fysieke ontmoeting met ontspanning, het bijpraten bij het
koffieapparaat of de waterkoker; de rijkdom van het ‘fysieke’ contact is enorm gemist in de
organisatie. We hopen hier in 2022 weer meer vorm aan te kunnen geven, zowel per locatie door de
mogelijkheid voor een tweedaagse aan te bieden als het vormgeven van een Hannah-dag met
ontmoeting tussen enkele scholen en teams.
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Op elke school is regelmaat overleg geweest, zoals gezegd veelal digitaal vanwege de coronamaatregelen: in het MT, met de medezeggenschapsraad, in het hele team, in taak-/sprint- of
werkgroepen, in boven-, midden- of onderbouwteams. Elke locatie organiseert dit op zijn eigen
wijze, passend bij de cultuur en structuur op deze plek. Studiedagen en nascholing zijn allemaal
digitaal georganiseerd. Het effect van dit digitale aanbod op het leren in de teams is nog niet
onderzocht. Algemeen wordt aangenomen dat met name het stimulerende effect van fysieke
bijeenkomsten op teamprocessen & teamdynamiek wordt gemist.
Directeuren en onderwijs(ondersteunend) personeel hebben regelmatig (in)formele contacten met
ouders waarvan een aantal keren per jaar met een formele uitnodiging naar alle ouders. In 2021
moesten deze contacten noodgedwongen op een andere manier vormgegeven worden. Gedurende
het hele jaar was het niet mogelijk voor ouders om het schoolgebouw binnen te gaan, tenzij
daarvoor noodzaak bestond en alleen op uitnodiging. Veel reguliere gesprekken tussen ouders en
school hebben op een digitale manier plaatsgevonden. Voor bijzondere gesprekken is meestal alsnog
een fysieke ontmoeting gefaciliteerd. Desondanks blijkt uit het oudertevredenheidsonderzoek dat
ouders tevreden zijn over de bereikbaarheid en gesprek tussen ouders en school rondom hun kind.
Ook het relatief hoge responspercentage op deze vragenlijst is een goed teken. We zijn dankbaar
voor de waardering van ouders!
Directeuren dragen zorg voor contacten met relevante partners in de omgeving van de school, denk
aan: schoolmaatschappelijk werk, buren, kinderopvang, sportorganisaties, wijkagent, logopedist en
andere externe aanbieders die zich bezighouden met het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.
Daarnaast zijn ze vaak actief in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs en in gesprek met
collega-directeuren in dezelfde gemeente/wijk. Zij zijn ook gesprekspartner voor de gemeente samen
met kinderopvangorganisatie als het gaat om de lokale educatieve agenda. In deze gesprekken is er
aandacht voor de relatie tussen onderwijs en jeugdzorg.
Directeuren ontmoeten elkaar in het directeurenoverleg (DO) en in de netwerken (kleiner
verband/onderdeel van het DO). Ze werken samen of verdelen de taken als het gaat om het
gemeentelijk overleg of het samenwerkingsverband Passend Onderwijs als meerdere scholen deel
uitmaken van dezelfde gemeente of eenzelfde samenwerkingsverband.
Intern begeleiders ontmoeten elkaar in het IB-overleg van Scholengroep Hannah. IB-ers ontmoeten
daarnaast ook collega’s binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs en zijn actief in contact
met aanbieders en organisaties binnen de eigen sociale kaart behorend bij de eigen school/situatie.
De medewerkers van het bestuurskantoor hebben regelmatig bureauoverleg waarin afstemming plaats
vindt op praktische zaken en meer algemene thema’s. Ze evalueren de interne communicatie en
geven elkaar feedback. De dagelijkse afstemming vindt vaak ook op informele wijze plaats, bij de
koffie, staande in de deur en zittend op de rand van het bureau. De lijnen zijn kort. P&O adviseurs
en de controller voeren regelmatig overleg, soms in bijzijn en op verzoek van de bestuurder, om de
wederzijdse expertises in te zetten op thema’s die sterk aan elkaar gerelateerd zijn. Zowel op het
gebied van personeel & organisatie als op financiën wordt regelmatig contact gezocht met de
collega’s binnen de samenwerking GO|ON.
De organisatie werkt samen met andere schoolbesturen, in diverse externe verbanden:
Scholengroep Hannah werkt met Florion en Greijdanus samen in GO|ON (Gereformeerd Onderwijs
Oost Nederland). Deze samenwerking komt voort uit de ervaring dat deze drie organisaties
vergelijkbare onderwijsidealen hebben. Alle partijen in deze samenwerking willen elkaar versterken
in het neerzetten van een sterk identiteit-gedreven ‘merk’ en op deze manier bijbelgetrouw
onderwijs in de regio Oost blijvend waarborgen. In het samen optrekken en onderzoeken op welke
manier de identiteit van de organisatie concreet vorm krijgt in de dagelijkse praktijk, vormen zij
samen een lerende gemeenschap. Dit onderlinge leren vindt met name plaats op niveau van
leidinggevenden PO/VO en bestuurders. Waar mogelijk wordt in Hardenberg en Enschede gezocht
naar de mogelijkheid om samen doorlopende leerlijnen vorm te geven voor kinderen die in deze
gemeente van onze PO scholen naar de GO|ON VO locaties gaan. De organisaties voeren daarnaast
een gezamenlijke financiële- en personele administratie. In het afgelopen jaar is door de
gezamenlijke bestuurders van GO|ON intensief gestuurd op een kwaliteitsslag in de inrichting van de
ondersteunende diensten en bijbehorende systemen.
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Scholengroep Hannah maakt onderdeel uit van vier Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. De
helft van de scholen valt onder SWV Veld, Vaart en Vecht voor onze scholen in het Vechtdal, daarnaast
SWV 22-02 voor onze school in Emmen, SWV Twente-Noord voor onze scholen in Den Ham en Almelo
en SWV Twente-Zuid voor onze scholen in Enschede en Hengelo. In deze samenwerkingsverbanden
wordt geparticipeerd door bestuurder en directeuren op verschillende posities in beleidsvorming en
bestuur. Deze samenwerkingsverbanden zijn voor de Scholengroep belangrijk om samen te komen tot
een dekkend netwerk van voorzieningen om voor elke leerling een passende plaats te kunnen bieden.
Twee van de vier samenwerkingsverbanden hebben in 2021 intensiever vergaderd om de bouwstenen
te leggen voor een nieuw ondersteuningsplan. Deze bijeenkomsten hebben prioriteit gekregen van
het CvB.
Scholengroep Hannah is met 15 andere christelijke schoolbesturen en met Hogeschool Viaa onderdeel
van Scope, een consortium voor het Opleiden in de school. We hechten aan deze samenwerking omdat
de dagelijkse interactie van en met studenten nieuwe impulsen in de school brengt, een lerende en
onderzoekende cultuur stimuleert en omdat het opleiden van deze studenten onze collega’s van de
toekomst (kunnen) zijn. Binnen Scope worden vierjaarlijks audits afgelegd op alle scholen die
onderdeel uitmaken van het ‘samen opleiden in de school’ met als doel de kwaliteit van de
opleidingsschool te evalueren. In deze audits bezoeken externe auditoren samen met de bestuurder
en de interne auditor alle Hannah-scholen. Scholengroep Hannah combineert dit met een interne
audit gebaseerd op het kwaliteitshandboek. In 2021 heeft dit tijdelijk stilgelegen vanwege de effecten
en maatregelen door de coronapandemie. Dit is ingepland om direct in het voorjaar van 2022 weer
uitgevoerd te worden. Er zullen twee nieuwe interne auditoren in het voorjaar van 2022 worden
opgeleid.
Op landelijk niveau werkt Scholengroep Hannah samen met besturen van andere katholieke en
christelijke schoolbesturen in Verus. Daarnaast is Scholengroep Hannah lid van de PO-raad. Het
College van Bestuur bezoekt de ledenvergaderingen van Verus, maakt deel uit van de Verus
Community en volgt actief de webinars en bijeenkomsten van de PO-raad.
Scholengroep Hannah heeft 12 locaties in 7 gemeenten. Dat levert door het jaar heen heel veel
momenten met vergaderingen op, met daarbij nog als extra onderwerp het afgelopen jaar, de
afstemming van de NPO gelden tussen gemeenten en onderwijsbesturen. Niet in alle gemeenten is er
sprake van een intensieve afstemming van schoolbesturen onderling en met de gemeente. In
Enschede, Hardenberg en Emmen is de intensiteit van het overleg groter dan in de andere gemeenten.
Daarbij gaat het over de relatie PO-VO, het Integraal Huisvesting Plan (IHP), de Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE), de kinderopvang en jeugdzorg. In elke gemeente vindt regelmatig een
Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) plaats. Het bestuur heeft in 2021 selectief
geparticipeerd in al deze overlegvormen omdat vanwege de start als nieuwe bestuurder de prioriteit
lag in (het leren kennen van) de interne organisatie. Voor 2022 is het doel om actiever te participeren
of een afvaardiging te realiseren met een collega-bestuurder of de betrokken directeur van de school
in deze gemeente.
Bestuurlijk hebben we als Scholengroep Hannah te maken met 4 samenwerkingsverbanden Passend
Onderwijs, 7 gemeenten en 3 ‘overige’ samenwerkingsverbanden (GO|ON, Scope, Verus). Dat leidt
regelmatig tot een overvolle agenda van de bestuurder waarbij keuzes gemaakt moeten worden en
prioriteiten moeten worden gesteld. Het samenwerkingsverband GO|ON heeft in 2021 prioriteit
gekregen, mede vanwege de praktische impact van de ondersteunende diensten die hierin
aangestuurd moeten worden. Het college van Bestuur streeft ernaar coalities aan te gaan met andere
besturen in de verschillende samenwerkingsverbanden en gemeentelijke overleggen om in de
behartiging van de belangen van de scholengroep de continuïteit te kunnen borgen.
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VIII Jaarverslag ICT 2021
Inleiding
Jaarlijks blikken we als bovenschools ICT terug op het afgelopen jaar op het gebied van ICT binnen
scholengroep Hannah. Wat heeft de revue gepasseerd? Welk onderdeel is afgerond, waar moeten we
nog -verder- mee aan de slag?
Doordat de technologie zich continue ontwikkelt, zijn mogelijkheden die we in kunnen zetten
ongekend. We worden overladen met tips en materialen ter ondersteuning van ons onderwijs. Maar
de enorme hoeveelheid aanbod en mogelijkheden, betekent niet dat we alles automatisch moeten
doen. Onze onderwijskundige visie en waarden staan altijd bovenaan. Het is daarom van groot
belang een goede balans te vinden in de momenten met en zonder media en de wijze waarop we ze
gebruiken.
Als basis voor dit jaarverslag worden de vier aandachtsgebieden van het Vier in balans-model
(Kennisnet) gehanteerd als leidraad: Visie, Deskundigheid, Inhoud en toepassingen en
Infrastructuur.
Managementrapportage1
In 2021 zijn we op het gebied van ICT binnen
scholengroep Hannah voornamelijk actief geweest met
onderstaande speerpunten, onderverdeeld over de
deelgebieden Visie, Deskundigheid, Inhoud en
toepassingen en Infrastructuur. De diverse onderdelen
worden in onderstaand overzicht in kaart gebracht,
waarna een toelichting volgt.
Aandachtsgebied

Speerpunt

Afgerond?

✔

Privacy

Hannah scholen in kaart brengen aan de hand van
inhoudslijnen digitale geletterdheid SLO
Beleid opstellen Microsoft en ParnasSys accounts

Deskundigheid
Cloudwerken

‘Zorgeloos in de cloud’

✔

Privacy officer

Deskundigheidstrainingen

✔

Visie
Digitale geletterdheid

Inhoud en toepassingen
ZuluConnect
Meekijkfunctie ZC op alle scholen activeren

✔

MFA

Microsoft - MFA activeren

✔

SharePoint

In ontwikkeling

Jamf

SharePoint verder uitbouwen; nieuws items delen
via landingspagina
Bovenschoolse Jamf-omgeving creëren

Websites

Optimalisatie websites

✔

Servers vervangen: overstap naar ‘Zorgeloos in de
cloud’

✔

Infrastructuur
Servers

1

✔

✔

De managementrapportage kan als input dienen voor het jaarverslag van de organisatie.
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Hardware

Hardware vervangen (devices die niet draaien in het
concept ZIDC), gedecentraliseerd

✔

Wifi

Vernieuwing Wifi-netwerk

Pilot is afgerond,
Fontein, CDS en
bestuurskantoor zijn
voorzien van een nieuw,
veilig Wifi-netwerk

Visie
De opvatting over kwalitatief goed en
doelmatig onderwijs en de plaats die ICT
daarbij inneemt
Digitale geletterdheid
Digitaal geletterd ben je, als je de vier
basisvaardigheden beheerst:
- ICT-basisvaardigheden
- Computational thinking
- Informatievaardigheden
- Mediawijsheid
Het gaat om vaardigheden waarbij we
verantwoord en kritisch omgaan met ICT en
media. We realiseren ons dat de impact van ICT
op geletterdheid in de 21e eeuw groot is.
We hebben een mooie gezamenlijke stap gezet met betrekking tot het
onderwerp digitale geletterdheid. We hebben onze scholen in kaart gebracht met behulp van
'inhoudslijnen digitale geletterdheid' van het SLO. Het is een veelomvattend document, waarbij je
aan kunt geven in welke fase de school zich bevindt bij de diverse aanbodsdoelen. Ook hebben we
per school een top 5 van streefdoelen opgesteld.
Als bovenschools ICT’ers hebben we de Hannah scholen hiermee een handreiking aangeboden, de
ICT’ers kunnen het op schoolniveau verder oppakken en uitwerken.
Privacy
In het verleden waren er binnen de diverse systemen algemene inlogaccounts in gebruik. Dit jaar
hebben we bij de belangrijkste systemen (Microsoft en ParnasSys), waarbij -bijzonderepersoonsgegevens verwerkt worden, de overstap gemaakt naar gepersonaliseerde inlogaccounts. In
principe werken de werknemers binnen scholengroep Hannah met naamsgebonden accounts. Er zijn
een aantal uitzonderingen op deze regel, waarbij het account overdraagbaar moet zijn (bestuurder,
secretariaat, controller).
Daarnaast is er op SharePoint voor elke werknemer ruimte beschikbaar waar hij/zij data kan
creëren en bewerken en ook kan samenwerken met collega’s. Toegang tot de diverse SharePointomgevingen is gebaseerd op de functie van de werknemer.
Deskundigheid
De benodigde competenties van medewerkers om ICT goed in te zetten.
Cloudwerken
Effectief leren en werken met elkaar in een cloudconcept ‘zorgeloos in de cloud’. De schoolserver is
vanaf nu verleden tijd voor scholengroep Hannah; we werken nu vrijwel geheel in de cloud. Zowel
de leerlingen als de medewerkers. Zo staan we goed voorgesorteerd voor de toekomst. Door dit
concept kunnen we tijd- en plaatsonafhankelijk werken; ook gezien de huidige pandemie is dit een
uitkomst. Onze systeembeheerder de Rolf groep heeft ons optimaal ondersteund bij dit
implementatietraject. Alle Hannah scholen hebben een training gehad om te kunnen werken met dit
nieuwe cloudconcept.
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Privacy officer
De privacy officer heeft in 2021 de volgende trainingen gevolgd:
- Training YourSafetyNet > ten behoeve van IBP tooling
- Training Privacy Professional > melden van datalekken, volwassenheidsniveau van organisatie in
kaart brengen, privacy processen bewaken
- Training SharePoint > SharePoint bouwen, onderdelen integreren, koppelen etc.
Inhoud en toepassingen
De informatie, educatieve content en software die gebruikt worden.
ZuluConnect
De meekijkfunctie is een aparte module in ZuluConnect, bedoeld om mee te kijken op het device
van leerlingen. Hiermee kan de leerkracht vanaf het ZuluConnect Dashboard meekijken op de
devices van de leerlingen in de groep. De leerkracht kan direct vanaf het eigen dashboard zien
welke internetpagina's een leerling aan het bekijken is en desgewenst direct ingrijpen. Daarnaast is
het een krachtige tool, waarbij alle devices met 1 klik beheert kunnen worden voor bijvoorbeeld
een instructiemoment. De meekijkfunctie is op alle devices van de Hannah scholen beschikbaar.
MFA
Het is van groot belang om extra beveiligingsmaatregelen in te stellen op Microsoft, zodat de kans
op misbruik en aanvallen sterk gereduceerd kunnen worden. In 2021 is Multi-Factor Authenticatie
(MFA) geactiveerd op Microsoft.
MFA is een methode om de authenticiteit van een gebruiker te verifiëren (authenticatie) op meer
dan één enkele manier (met behulp van meerdere factoren). Door meerdere factoren te
combineren kan de beveiliging bij toegangscontrole worden aangescherpt.
Als MFA is ingesteld, is er 99,9 % minder kans dat een hacker een Microsoft-account kan benaderen.
Als wachtwoorden van Microsoft gehackt worden, dan zijn ze onbruikbaar geworden door deze extra
beveiligingsmaatregel. We willen werken aan een goede accountbeveiliging, maar de werkbaarheid
met de systemen moet niet te veel in het gedrang komen. Het is dus een zoektocht naar de juiste
balans. We hebben gezorgd dat de beveiliging op onze systemen optimaal is, maar dat de extra
beveiligingslaag ons onderwijsproces niet in de weg kan gaan staan; MFA wordt ingesteld op basis
van IP-adres. Het IP-adres van de school is een veilig IP-adres. Daar valt de MFA dus buiten. Het
onderwijs wordt door de invoering van MFA niet gestagneerd in het primaire proces. Buiten de
schoolomgeving is MFA ingesteld om toegang te krijgen tot Microsoft. Dus, op de scholen gaan de
medewerkers geen hinder ondervinden van MFA, op locaties buiten de school gaan medewerkers een
verificatieproces doorlopen.
SharePoint
Data van leerlingen wordt zoveel mogelijk in ParnasSys opgeslagen. Alle overige data worden in
SharePoint opgeslagen. SharePoint heeft een duidelijke structuur waarbij alle scholen hun eigen
ruimte hebben; opgedeeld in subruimtes voor de directeur, IB, ICT, admin, team.
Daarnaast is er op de landingspagina van SharePoint nieuws te lezen voor alle Hannah medewerkers
en is er ook een gezamenlijke bibliotheek, waar algemene documenten te vinden zijn die
beschikbaar zijn gesteld voor alle Hannah medewerkers.
Jamf
IPads kunnen in een Jamf-omgeving beheerd worden. Middels deze beheermodule kunnen apps
gekocht en verdeeld worden over de apparaten. Er is een bovenschoolse Jamf-omgeving opgericht,
hier kunnen scholen aanhaken die het beheer ook centraal willen doorvoeren. Met de bovenschoolse
Jamf-omgeving is er prijsvoordeel bij aanschaf van apps.
Websites
Met de Hannah websites willen we buitenstaanders een sfeerimpressie geven van onze scholen.
De websites dienen niet als communicatiemiddel (wat voorheen nadrukkelijk wel het geval was),
daar is o.a. Parro voor in de plaats gekomen.
Jaarlijks worden de websites onder de loep genomen door de Bovenschools ICT’ers. Bevindingen
hiervan worden teruggekoppeld naar de scholen.
Ook zijn diverse scholen bezig met / hebben al mooie promofilmpjes gemaakt. Deze zijn uitermate
geschikt om te laten tonen op de homepage, ze kunnen geïntegreerd worden in de banner. Verlof
aanvragen kan nu ook digitaal via de website.
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Infrastructuur
De beschikbaarheid en kwaliteit van hardware, netwerken en connectiviteit binnen het onderwijs.
Servers
De server is vervangen door een kleine NAS-server. In principe werken we zoveel mogelijk in de
cloud, zie kopje ‘Cloudwerken’. De NAS-server dient voor programma’s die nog lokaal werken, zoals
bv printersoftware, Kurzweil, LOVS.
Hardware
Het bovenschoolse ICT budget is in 2021 teruggebracht naar de scholen. Scholen houden zelf
overzicht over de afschrijvingstermijn van de diverse devices en dragen zorg voor een goede
vervanging van hardware. Bovenschoolse ICT’ers zijn te raadplegen voor advies op dit gebied.
WiFi
Ons huidige WiFi-netwerk is aan vervanging toe. De Juniper access points hebben we al vele jaren in
gebruik en zijn afgeschreven, daarom vervangen we alle access points (incl switches en
toebehoren). Eerst draaien we een pilot op het bestuurskantoor/CDS, waarna de andere scholen
volgen. Engineers van de firma Brite gaan de installatiewerkzaamheden uitvoeren, waarbij de
conciërges de access points gaan verwisselen. Op dit moment hebben de CDS, Bron, Fontein en het
bestuurskantoor een nieuw Wifi-netwerk. Dit is niet geheel geruisloos gegaan, waardoor het
implementatieproject enige vertraging heeft opgelopen en nog steeds gaande is.
Speerpunten 2022
Aandachtsgebied

Speerpunt

Tijdsplanning

AVG awareness training ontwikkelen
PDCA toepassen op privacy
onderdelen

Mei/juni 2022
2022

ZuluConnect/Jamftraining Fakkel
AVG awareness training aanbieden
aan de Hannah scholen

April/mei 2022
Najaar 2022

ParnasSys - MFA activeren, omgeving
bovenschools beheren en opschonen

Maart 2022

Vervanging copiers
Vernieuwing WiFi-netwerk

Voorjaar 2022
April 2022

Visie

Deskundigheid

Inhoud en toepassingen
Infrastructuur
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IX. Onderhoudszaken scholen 2021
De Bron Enschede
Hier zijn verschillende schilder werkzaamheden uitgevoerd in de kantoortjes ook is de
bovenverdieping voorzien van rubber vloerbedekking. Op het speelterrein zijn onder de
speeltoestellen nieuwe val dempende rubbertegels gelegd. Daarnaast zijn er wat grotere onderhoud
klussen aan de tuin gedaan, mede omdat de buxusmot de buxus verslonden had.
De Fontein Enschede
De buitenzijde van het gebouw is voor een deel geschilderd rest voorjaar 2022, hiervoor hebben we
ook een deel gesubsidieerd gekregen van uit monumentengelden. Daarnaast is het gehele gebouw
voorzien van Ledverlichting en is er een aanpassing in de tuin geweest waardoor het onderhoud
makkelijker uit te voeren is.
De Reflector Hengelo
Op deze school is de CV installatie vervangen er zijn nieuwe cv-ketels gemonteerd. Daarnaast zijn
er met het oog op de veiligheid nieuwe putdeksels geplaatst die door de leerlingen niet te openen
zijn zodat ze de vingers er niet tussen kunnen krijgen. Tevens zijn de hemelwater afvoeren
aangepast zodat stenen ingooien niet meer tot verstoppingen lijdt, deze kosten zijn door de
gemeente vergoed.
De Fakkel Almelo
Op De Fakkel zijn dit jaar geen grote onderhoud kosten gemakt, er zitten nog wel kosten aan te
komen voor binnen schilderwerk en vloerbedekking, dit zal deels dit jaar (2022) en deels volgend
jaar (2023) uitgevoerd worden.
De Domino Den Ham
Op deze school zijn regelmatig installatie gerelateerde problemen. Op dit moment is een extern
bureau bezig om in kaart te brengen wat er fout zit en wat er moet veranderen om de problemen
achter ons te laten. Uiteraard is de gemeente Twenterand, voorheen bouwheer, nauw bij
betrokken. De verwachting is dat de totale kosten € 150.000,- zullen bedragen, wordt naar rato
verdeeld onder de gebruikers en uiteraard gaan we proberen gelden bij de gemeente te verhalen
onder de noemer: constructiefout. Worst case: € 30.000 kosten voor Domino. Hier staat wel weer
een langere levensduur tegenover.
De Regenboog Mariënberg
Volledig gerenoveerd in 2020-2021. Eind 2021 is de renovatie ook financieel afgerond en
verantwoord. Totaal een kleine overschrijding. Gemeente is akkoord.
CDS Bergentheim
Renovatie is afgerond. Het resultaat is erg mooi geworden.
De Morgenster Hardenberg
Vanuit subsidiegelden is het plein veranderd. Er dienen nog enkele aanpassingen gedaan te worden
om de veiligheid te garanderen. Extra aandacht voor de schoonmaak aangezien er zowel op het
plein als ook in de school veel zand ligt.
ARS Hardenberg
Nieuwbouwplannen zijn in volle gang, architect is aan het tekenen en adviesbureau denkt mee.
Doekesschool Hardenberg
Dit jaar een paar gevels opnieuw gevoegd, buitenschilderwerk een onderhoudsbeurt gehad. Voor
komend jaar staat het dak op de planning, hier zal een opname naar gedaan moeten worden.

Jaarverslag 2021 VGPO Scholengroep Hannah

Pagina 26

De Rank Emmen
Dit jaar heeft het buitenschilderwerk een onderhoudsbeurt gehad, binnen schilderwerk moet voor
een deel nog. Tevens zijn de ramen aangepast zodat ze beter en verder open kunnen.
Guido de Brès / KPW Ommen
Nieuwbouwplannen zijn afgerond. Er staat een pracht van een schoolgebouw. Enkele ‘kinderziektes’
komen nu aan het licht en worden adequaat opgepakt en daar waar nodig aangepast. GdB gaat als
laatste school in de zomer van 2022 het gebouw betrekken.

X. Financiën
De financiën van de Hannah Scholengroep zijn in 2021 in control.
De Hannah Scholengroep heeft te maken met een licht teruglopend leerlingen aantal. Aandachtpunt
is om de formatie aan te passen wat passend is bij dit leerlingenaantal. Daardoor is de financiering
‘hoger’ ten opzichte van het huidige leerlingenaantal.
Na de zomer (m.i.v. augustus) heeft de Fontijn haar zelfstandige status als school moeten inleveren.
Zij gaat verder als nevenvestiging van de Bron. De school ontvangt hiervoor nog extra financiering
voor samenvoeging van school. Momenteel heeft de nevenvestiging nog haar eigen locatie. Voor de
toekomst zal de kosten van het instant houden van deze locatie bezien moeten worden in het daglicht
van de daarbij horende inkomsten. De bekostiging zal ontvangen worden voor èèn locatie.
De Hannah Scholengroep hanteert een meer jaren investeringsbeleid en heeft de wettelijke en
juridische kaders hiervan vastgelegd in een inkoopbeleid wat begin 2020 is vastgesteld.
Er is een meer jaren investeringsbeleid voor de scholen en voor bovenschools.
In het paar jaren is er fors geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud op enkele
scholen en in het bestuurskantoor(conform strategisch beleidsplan). De meerjarige nieuwbouw
projecten de Regenboog en de Casper Diemer zijn afgerond. Het verschil is afgeboekt naar de
voorziening onderhoud. Een vordering van de afrekening met de gemeente Hardenberg staat op de
balans.

X.I Toelichting resultaat
Exploitatieresultaat
Over 2021 is € 761.835 positief. Ten opzichte van een begroot resultaat van € 23.599 positief. Hogere
baten op de Rijksbijdragen. De Rijksbekostiging is gerelateerd aan het leerlingenaatal van het
voorgaande schooljaar. Hannah Scholengroep heeft een lichte krimp. Daardoor is de financiering
‘hoger’ ten opzichte van het huidige leeringenaantal. Aandachtspunt hierin zal blijven om voor de
komende jaren de formatieve inzet hierop aan te passen.
Ten opzichte van het begrote resultaat wordt het verschil onder andere veroorzaakt door een groot
extra subsidiegelden te noemen: NPO, RAP-EHVDK en IOP overige subsidies. De extra ‘corona’
gerelateerde subsidies, die buiten de begroting ontvangen zijn, bedragen bij elkaar ca. € 860.000.
Toelichting resultaat op basis van de begroting
Zowel de baten (€ 1.161.300) als de lasten (€ 419.700) wijken af van de begroting. De belangrijkste
reden hiervoor zijn verschillen in de bekostiging, zoals extra personele en overige bekostiging. Het
aandeel personele extra baten is 3% en personele extra lasten 0% van de genoemde verschillen.
Hoofdzakelijk zijn de extra inkomsten op overige rijksbijdrage met een percentage van 176% hoger
ten opzichte van begroot.
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Hierna volgt een overzicht van en toelichting op de verschillen groter dan 5% of € 10.000 ten opzichte
van de begroting. (n.b. = niet begroot)

Vergelijking boekjaar 2021 met begroting
Rijksbekostiging Personeel en P&A

Verschil (€) >
10.000
290.200

PERCENTAGE >
5%
3%

Rijksbekostiging Materieel

-24.300

2%

Rijksbekostiging overig

819.500

176%

Inkomsten samenwerkingsverbanden

-91.700

12%

41.200

1084%

Subsidies projecten
Subsidies gemeenten

-14.300

31%

Overige vergoeding personeel

-6.500

11%

Overige opbrengsten

14.200

23%

Baten ouderbijdrage

133.500

n.b.

Hogere baten totaal >5% of € 10.000
Salarislasten

1.161.800
-79.700

1%

4.700

49%

Declaratie Vervangingsfonds & UWV

130.100

n.b.

Nascholing en Externe bijstand personeel

Premie Vervangingsfonds

-41.100

32%

Solidariteitsfonds

40.000

100%

Detachering

13.400

15%

Arrangementen

-14.200

20%

Overige personeelskosten

-50.900

27%

Afschrijvingslasten

-44.700

10%

Huisvestinglasten

-23.800

3%

Administratie- en beheerskosten

-80.800

17%

ICT kosten

-90.700

35%

Leermiddelen

-13.900

8%

-168.100

n.b.

-3.400

58%

Lasten ouderbijdrage
Financiële baten en lasten
Hogere lasten totaal >5% of € 10.000

-423.100

(n.b. = niet begroot)
Naast de reeds genoemde bijzondere baten en lasten vallen de volgende zaken op:
Baten
De totale rijksbijdragen wijken positief af van de begroting. Dit betreft met name de rijkbekostiging
overig (+819.500) de Personele subsidie (+290.200) hiervan is en de Personeel en Arbeid subsidie
(+102.212).
De overige overheidsbijdragen betreft een subsidie voor inhaal en ondersteuningsprogramma’s (IOP)
(+102.500) NPO (+502.200) en RAP EHVDK (255.041). Deze subsidies zijn allen bestemd voor inhaalen ondersteuningsprogramma’s ten gevolge van de Corona-crisis.
De inkomsten van het samenwerkingsverband zijn lager (-91.700) dan begroot.
De project subsidies zijn hoger dan de begroting (-41.200). Een deel wordt veroorzaakt door project
subsidies (+21.200) o.a. vanuit de MBO raad- Gezonde School en hogere subsidie Cultuurfonds
(+5.900).
Onder de #8112 T/A cultuurfonds staat een personele doorbelasting vanuit bovenschools begroot aan
de scholen. Deze doorbelasting was in de begroting 2021 dubbel begroot en daarom een bate (+14.100)
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Lasten
Salarislasten
De lonen en salarissen zijn in totaal 1% hoger dan begroot (-79.700). Deze overschrijving is minimaal
ten opzichte van het begroting. De extra inzet is met name NPO gerelateerd.
Onder de hoger salariskosten zitten de kosten voor het vormen van een voorziening van
duurzaaminzetbaarheid (-15.200) en langdurig verzuim (-8.800) en een reservering voor
transitievergoedingen van twee personeelsleden (- 46.500)
Declaratie en premie Vervangingsfonds & UWV
De declaratie Vervangingsfonds & UWV staat voor te declareren salariskosten voor vangnetgerelateerde arbeidsongeschiktheid, zoals zwangerschapsverlof. Hiervoor worden geen gelden
begroot. Deze vallen ook weg tegen de (niet begrote) vervangingskosten oftewel extra salariskosten.
Solidariteitsfonds en Arrangementen en detachering
De uitputting uit het solidariteitsfonds is afgelopen jaar geheel nul geweest. In de begroting was hier
een bedrag voor opgenomen (+40.000) Het solidariteitsfonds betrof het voorgaande jaar de inzet van
interim-IB’er. Deze inzet van inhuur personeel is lager dan begroot (+13.400) en een deel van deze
inzet is verantwoord onder de arrangementen (-14.200). Dit is dus deel ook een verschuiving.
Bovendien is het aannemelijk dat door de corona lock-down ook een lagere inhuur heeft
plaatsgevonden. De arrangementen betreft de inzet van gespecialiseerde mensen voor zorg.
Overige personeelskosten
In de overige personeelskosten is een optelsom van diverse uitgaven die hoger liggen dan begroot
zoals: dotatie jubileumvoorziening (-25.100), hogere WKR-1 uitruil (-24.800), uitgaand grensverkeer
(-11.500). Hiertegenover staan lagere kosten in het kader van bijscholingen (+9.000), outplacement
(+5.700) en lagere reiskostenvergoedingen (+2.900).
Afschrijvingslasten
De hogere afschrijvingslasten komt wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingen op de ICT middelen.
Enerzijds door hogere investeringen dan begroot, welk resulteren in een hogere afschrijvingslast
ca. (-33.400), anderzijds doordat een deel van de ICT middelen begroot is tegen een afschrijving in 4
jaar terwijl deze in de realisatie afgeschreven worden in 3 jaar ca.(-13.000)
Huisvestingslasten
De hogere huisvestingskosten (-23.800) wordt veroorzaakt door de hogere kosten van gas (-10.200),
Covid materialen (-4.500), onderhoud installaties (-5.500) en onderhoud gebouwen (-8.520), hogere
schoonmaakkosten en artikelen (-5.100), dotatie ondehoud, dit betreft volledig de voorziening van
de gymzaal (-11.680)
Hiertegenover staan lagere huur van sportaccommodaties i.v.m. corona (+11.200), lagere zakelijke
heffingen en afval (+6.500) en lagere kosten voor beveiligingsdiensten (+4.200)
Administratie- en beheerskosten
Het verschil op administratie- en beheerskosten bestaat uit diverse posten zoals: administratielasten
GO|ON (-53.400), accountantskosten (-9.300) abonnementen en contributies (-12.500), externe
deskundigen en overige werkzaamheden derden (-19.200) en de kopieerkosten (-4.405). Wat lager
uitgevallen is dan begroot zijn de kosten van pilots en projecten, veel plannen hebben geen doorgang
gevonden ten gevolge van de coronamaatregelingen (+20.200) en representatiekosten (+4.600)
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ICT kosten
De afwijking op ICT zit in alle onderdelen, maar is met name zichtbaar op de onderwijskundige
software (-53.800) en de administratieve software (-27.600). Maar ook voor overige ICT materialen
en kleine ICT aanschaffingen (-3.600) en ICT beheer en internet zijn meer kosten gemaakt dan begroot
(-5.400). Dit heeft voornamelijk ook te maken dat leermiddelen meer en meer gaan lopen via digitale
leerlijnen.
Leermiddelen
In 2021 zijn meer leermiddelen aangeschaft dan begroot. Deze overschrijding zit met name in de
leermiddel materialen (-12.300). Omdat dit relatief kleine bedragen betreft, verdeeld over alle
scholen, is hier niet een duidelijke oorzaak voor te geven.
Private gelden
Lasten ouderbijdrage, deze zijn niet als zodanig begroot. In 2021 is in totaal € 133.500 aan
ouderbijdragen, contributies, TSO- en zendingsgelden ontvangen. Hier staat voor € 168.100 aan
kosten tegenover. Per saldo is er een afname van ongeveer € 30.700 van het private vermogen.
Deze en ook overige private gelden, voor bijvoorbeeld TSO, moeten in de jaarrekening worden
opgenomen. Het gaat om geld wat door ouders is opgebracht met een specifiek doel op de korte of
middellange termijn. In de jaarrekening wordt bij de bestemming exploitatiesaldo een duidelijk
onderscheid gemaakt.
Financiële baten en lasten
Per saldo ligt dit - € 3.300 lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt de negatieve
rentekosten (-7.500). Daarnaast vallen de bankkosten lager uit door het opheffen van een
bankrekening. Gezien de hoge rentekosten gaat Hannah Scholengroep in de loop van 2022 over op
schatkistbankieren.

Toelichting resultaat op basis van vorig boekjaar
Bij een vergelijking tussen de boekjaren 2021 en 2020 zijn de verschillen onder ander te verklaren
vanuit de Rijksbekostiging overig (+871.400)- dit zijn met name de subsidies NPO, RAP EHVDK en IOP
en de rijksbekostiging Personeel en Arbeid (157.500). Aan de kostenkant de dotatie aan de
onderhoudsvoorziening (-111.000) en de onderwijs- en administratieve software (-90.300) zijn hoger
dan vorig boekjaar.
Hierna volgt een overzicht van en toelichting op de verschillen groter dan 5% of € 10.000 ten opzichte
van vorig boekjaar.
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Vergelijking boekjaar 2021 met 2020

Verschil (€) >
10.000

PERCENTAGE >
5%

Rijksbekostiging Personeel en Arbeid

157.600

2%

Rijksbekostiging overig

871.400

210%

Inkomsten samenwerkingsverbanden

-91.900

12%

Subsidies projecten

-5.200

11%

Subsidie gemeenten

-4.600

10%

Overige vergoeding personeel

6.800

15%

Ingebruikstelling gebouw

1.900

6%

Overige opbrengsten

-40.600

34%

Baten ouderbijdrage

-15.100

10%

Hogere baten totaal >5% of € 10.000
Salarislasten
Premie Vervangingsfonds

876.500
70.700

1%

4.000

45%

58.500

82%

-25.600

18%

Solidariteitsfonds

11.200

100%

Detachering

51.000

39%

Afschrijvingslasten

10.300

2%

-109.900

16%

Administratie- en beheerskosten

-41.900

8%

ICT kosten

-90.800

35%

-9.800

5%

Declaratie Vervangingsfonds & UWV
Nascholing en Externe bijstand personeel

Huisvestinglasten

Leermiddelen
Lasten ouderbijdrage
Financiële baten en lasten
Hogere lasten totaal >5% of € 10.000

-39.100

30%

-7.100

344%

-118.500

Hierna volgt een opsomming van bijzonderheden, naast de reeds genoemde bijzondere baten en
lasten. Daar waar verschillen hiervoor zijn verklaard in de toelichting op basis van de begroting zullen
deze hier niet nogmaals worden behandeld.
Baten
Rijksbekostiging Personeel en Arbeid
De Rijksbekostiging is gerelateerd aan het leerlingenaatal van het voorgaande schooljaar. Hannah
Scholengroep heeft een lichte krimp. Daardoor is de financiering ‘hoger’ ten opzichte van het huidige
leeringenaantal en dit werkt evenzo door in de vergelijking met het voorgaande jaar.
Lasten
Huisvestingslasten
Het verschil op de huisvestingslasten wordt met name verklaart door een lagere dotatie in het
onderhoud in 2020 (+368.000).
ICT kosten
De overschijding zit met name in de onderwijskundige software en administratieve software (-90.800)
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Private gelden
De baten en lasten van de ouderbijdrage vallen tegen elkaar weg. In de jaarrekening wordt bij de
bestemming exploitatiesaldo een duidelijk onderscheid gemaakt.

X.II Begroting 2021
In het onderstaande overzicht staat de begroting van 2021 ten opzichte van de werkelijkheid in 2021
Begroot 2021
Werkelijk 2021
BATEN
3.1
3.2
3.4+3.5

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

11.667.351
49.550
151.933

TOTAAL BATEN
LASTEN
4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

TOTAAL LASTEN

SALDO BATEN EN LASTEN
5

Financiële baten en lasten

SALDO EXPLOITATIE

12.661.071
76.411
292.631
11.868.834

9.726.375
429.325
780.665
903.111

13.030.114

9.723.949
474.056
804.462
1.256.695
11.839.476

12.259.161

29.359

770.952

-5.760

-9.118

23.599

761.835

De kengetallen worden aan het eind van dit hoofdstuk besproken.
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X.III Continuïteitsparagraaf
In de continuïteitsparagraaf wordt inzicht gegeven in de financiële positie voor de komende jaren. De
impact van belangrijke ontwikkelingen in beleid, omgeving of regelgeving worden hierin zichtbaar
gemaakt. Een belangrijke variabele in de toekomstige financiële positie is de ontwikkeling van het
aantal leerlingen. De verwachting is dat voor Hannah, na 3 stabiele jaren, het leerlingaantal zal dalen
naar 1.650 (teldatum: 01-10-2024).
Meerjarenbalans:
2022

2023

2024

2025

Vaste activa
Materiële vaste activa

2.170.484

2.172.414

2.176.260

2.035.889

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

176.350
1.717.765

176.350
1.640.107

176.350
1.540.228

176.350
1.540.228

4.064.599

3.988.871

3.892.838

3.752.467

2.215.964
320.529
48.201

2.036.448
320.529
1.989

1.803.440
320.529
88.964

1.620.478
320.529
81.555

Voorzieningen

521.626

671.626

721.626

771.626

Kortlopende schulden

958.279

958.279

958.279

958.279

4.064.599

3.988.871

3.892.838

3.752.467

Totaal activa
Eigen vermogen
Publiek eigen vermogen
Privaat eigen vermogen
Voorlopig resultaat

Totaal passiva
Meerjarenbegroting:
Resultaat over boekjaar

2022

2023

2024

2025

Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen- en
subsidies
Overige baten

12.058.957

11.543.843

11.267.509

11.245.368

-31.885
189.781

-31.207
170.253

-36.762
114.473

-36.762
112.140

Baten

12.216.353

11.682.891

11.385.221

11.360.746

9.904.325
426.506
828.018
1.008.523

9.489.686
388.871
816.143
984.923

9.125.708
356.403
817.843
995.023

9.103.624
357.622
817.743
998.923

12.167.372

11.679.623

11.294.927

11.277.911

-1.280

-1.280

-1.280

-1.280

48.201

1.989

88.964

81.555

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
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De leerlingenprognose ziet er als volgt uit:

Leerlingen (teldatum 1-10 T)

2022

2023

2024

2025

01-10-2021

01-10-2022

01-10-2023

01-10-2024

1.683

1.681

1.686

1.650

Volgens opgave en prognose door de directeuren zal het leerlingaantal van scholengroep Hannah de
komende jaren stabiel zijn. In 2025 wordt tov 2024 een krimp van 36 leerlingen (> 2%) verwacht. Wel
ligt voor de komende jaren de focus om te kijken of op basis van het gewijzigde identiteitsbeleid de
scholen van Hannah aantrekkelijk kunnen zijn voor leerlingen van andere denominaties. Conform
vorige jaren wordt er geïnvesteerd in bestaande en nieuwe gebouwen, in ICT en in de kwaliteit van
het onderwijs.
De personele inzet en de ontwikkeling daarvan is als volgt (opgesplitst naar management,
onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel en personeel boven/meerschools (BAPO,
ouderschapsverlof en bestuurskantoor):
2022
Management

2023

2024

2025

7.12

7.08

7.02

7.02

Onderwijzend personeel

87.90

82.75

78.89

77.95

Onderwijsondersteunend personeel

22.18

19.03

16.30

15.13

Personeel boven/meerschools

13.40

12.73

12.73

12.73

130.60

121.59

114.94

112,83

Totaal FTE

Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlsysteem
Het risicobeheersingsysteem wordt vormgegeven binnen de P&C-cyclus. 2 keer per jaar wordt middels
een interne analyse een terugblik gegeven over de maanden daarvoor. Deze analyse wordt door de
controller voorbereid en de cijfers worden afzonderlijk met de directeuren besproken. Daarnaast
houdt de controller elke maand een check op de financiële cijfers en heeft hij contact met de
directeuren daar waar cijfers vragen oproepen en verklaard moeten worden. De controller heeft
frequent overleg met de P&O-ers daar waar het gaat om personele mutaties en het inzicht hebben in
de ziekteverzuimcijfers.
De financiële administratie van GO!ON maakt een analyse die bedoeld is voor de bestuurder en de
controller. Tijdens deze analyse wordt ook vooruitgeblikt op de toekomst. Indien nodig wordt
aandacht gegeven aan risico’s die zich voordoen en eventuele maatregelen die worden genomen. In
2021 is regelmatig met de RvT over de financiën gesproken. De RvT kijkt kritisch naar de cijfers en
de daarbij horende analyses. Het afgelopen jaar zijn duidelijke afspraken gemaakt met de RvT mbt
de frequentie van aanleveren van de financiële rapportages. De data zijn opgenomen in een P&Ccyclus en de op te leveren stukken wordt door de controller vooraf besproken met de bestuurder. De
communicatie met de RvT loopt via de bestuurder.
Risicobeheersing
Het bestuur heeft haar administratie uitbesteed aan het Greijdanus. De organisatie maakt gebruik
van de financiële faciliteiten en processen van het Greijdanus. Op deze manier wordt invulling
gegeven aan de planning en controlcyclus.
In 2021 is hard gewerkt aan het meerjarig verbeterplan wat in 2020 is vastgesteld. Met name aan de
PA-kant (Personeels Administratie) zijn alle workflows in kaart gebracht en ook ontwikkeld. Op dit
moment worden deze processen ge-evalueerd en bijgesteld. Dit is een intensief proces wat veel van
het personeel van GO!ON vraagt maar ook van de directeuren en stafleden van Hannah.
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Achterstanden in de werkvoorraden zijn weggewerkt en na afronding van de PA-processen volgen de
FA (Financiële Administratie) processen. Deze zijn niet zo ingrijpend en tijdrovend als de PAprocessen. Medewerkers van Hannah worden actief in deze processen meegenomen. Structurele
problemen als onderbezetting en niet werkende software programma’s zijn aangepakt. Er is veel tijd
en aandacht besteed aan het verder door ontwikkelen van de Financiële en Personele processen. De
medewerkers van Hannah zijn actief bij de deze processen betrokken of worden hierin actief
meegenomen.Vanwege een structurele personele onderbezetting bij het administratiekantoor is de
planning van de doorontwikkeling enkele keren aangepast. Alle tijd en energie is besteed aan het
wegwerken van achterstanden. Inmiddels is de bezetting op peil en wordt verder aandacht
geschonken aan de nog op te pakken en uit te voeren processen. Het administratiekantoor wordt
hierin ondersteund door een externe partij.
In 2021 is verder gewerkt aan het vertrouwen in GO|ON als betrouwbare partner voor de financiële
en personele administratie. In alle geledingen van Hannah wordt constructief meegedacht en
meegewerkt aan het verbeterplan. Het vastleggen van evaluatiemomenten moet aantonen of de
ambities op korte en middellange termijn gehaald kunnen worden.
Facturen worden digitaal verwerkt met Spend cloud, en ook de declaraties gaan inmiddels digitaal
middels InSite. De personeelsmutaties worden digitaal verwerkt middels InSite en via de
vervangingstool Vervangingsmanager (voorheen: Salure). Alle financiële en personele mutaties zijn
zichtbaar in QlikView (QV-HR en QV-Fin). Beide infosystemen worden in 2022 verder ontwikkeld en
gebruikers worden geschoold in het gebruik er van.
Ongeveer vijf keer per jaar vergadert de controller met de controllers van Florion en het Greijdanus.
De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur, uitgevoerd door het
administratiekantoor van GO!ON.
Voorbeeld risicobeheersing
Hannah beschikt over een (kleine) flexibele schil van medewerkers. Van oorsprong werd deze schil
(A-schil, totaal € 350.000) hoofzakelijk ingezet voor kortlopende ziekte, zwangerschapsverlof en
ouderschapsverlof. Vanaf 2018 komt het regelmatig voor dat er geen vervangers voor handen waren
om, met name in geval van kortlopende ziekte, in te kunnen vallen. Met ingang van schooljaar
2019/2020 is, nadat is besloten om het budget voor kortlopende zieke (< 21 dagen) door de scholen
zelf te laten regelen, een deel van dit budget (€ 150.000 per jaar) overgeheveld naar de scholen.
Bovenschools betaalt de zieke medewerker die langer dan 21 dagen ziek is. (beschikbaar budget: €
200.000). In 2020 is door uitvoering te geven aan het financiële plan dit bedrag verhoogd naar €
300.000. Helaas wordt Hannah de laatste jaren geconfronteerd met een aantal ernstige ziektegevallen
die langdurig zijn.
In 2021 hebben we door Corona veel kortdurende ziektegevallen gehad. Aangezien het al moeilijk is
om vervangers te vinden voor de reguliere kortdurende ziektegevallen, hadden veel directeuren
moeite om elke keer weer de personele planning rond te krijgen. Daarnaast kunnen de meeste scholen
de beschikbare NPO-gelden (Nationaal Plan Onderwijs) niet inzetten vanwege een tekort aan
beschikbaar gekwalificeerd personeel. Onlangs is besloten dat niet beschikbare NPO-gelden uit 20212022 en 2022-2023 ook in de 2 daaropvolgende schooljaren besteed mogen worden. Dit geeft
directeuren meer tijd en ruimte hun plannen die gemaakt zijn op basis van de beschikbare NPOgelden te realiseren.
Vanaf 2018 ontvangt Hannah (extra) middelen om de werkdruk tegen te gaan. In 2021 zijn deze
middelen ook ontvangen. Elke school heeft hier een plan voor gemaakt en deze middelen zijn
hoofdzakelijk ingezet om (tijdelijk) extra personeel in te schakelen. Scholen zetten ook extra
chromebooks is als ondersteuning.
Het werven van personeel is een blijvende zorg voor Hannah. Ondanks dat de komende jaren een
stabiel leerlingenaantal wordt verwacht, wordt continue bekeken wat de beste situatie is voor
Hannah.
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Inzicht in een betrouwbare formatieplanning is en blijft van cruciaal belang. Er vindt continue overleg
hierover plaats met de directeuren, de P&O-medewerkers en de controller. Gekeken wordt naar de
inzet van subsidies op de langere termijn, de ontwikkeling van de TU’s (tijdelijke uitbreidingen), het
verwachte natuurlijke verloop, de uitstroom op termijn ivm pensioen gerechtelijke leeftijd en overige
factoren.
Onderzocht wordt hoe de nieuwe vervangingstool: De vervangingsmanager, hierbij kan ondersteunen.
Risico’s en onzekerheden
Hieronder benoemen we een aantal van de belangrijkste risico’s en onzekerheden.
 Nieuwbouw Guido de Bres (GdB) in Ommen is in de eindfase. Het gebouw (in de volksmond:
Kindplein West Ommen genoemd) is eind 2021 opgeleverd. Als laatste school gaat de GdB in
de komende zomervakantie het gebouw betrekken. Tot op dit moment lopen de kosten
conform de vastgestelde begroting en afgegeven beschikking door de gemeente. Op dit
moment moet nog concreet afgestemd worden hoe exploitatiekosten conform welke sleutel
verdeling plaatsvinden.
Ook de Albertus Risaeusschool (ARS) in Hardenberg komt voor nieuwbouw in aanmerking. Op
dit moment ligt er een concreet plan waarover besloten moet worden. De verwachting is dat
eind 2022 / begin 2023 met de nieuwbouw begonnen kan worden.
Daarnaast zijn er plannen om in de nieuwbouwwijk Marslanden (Hardenberg) een nieuwe
school te vestigen (Doekes 2). De verwachting is dat in 2023 een start met de nieuwbouw
gemaakt kan worden. Onduidelijk is nog welk totaaleffect dit zal hebben voor de
leerlingaantallen van de Doekes.
 Medio 2021 zijn de renovaties van de Casper Diemerschool in Bergentheim en de Regenboog
in Mariënberg afgerond. Op beide scholen is het onderwijsconcept verbeterd en zijn er diverse
duurzaamheidsaspecten gerealiseerd. Het eindresultaat is prachting. Beide scholen kunnen
weer jaren mee. De financiering van deze renovaties is gerealiseerd op basis van cofinanciering. (50% gemeente Hardenberg, 50% Hannah). Eind 2021 is de financiële
eindafrekening naar de gemeente gestuurd en akkoord bevonden. Op een totaalbudget van
€ 1.252.000 was er een overschrijding van slechts € 20.000


De afgelopen jaren is het achterstallig groot onderhoud bij alle scholen weggewerkt. Vanaf
2022 wordt al het grote onderhoud uitgevoerd conform de planning die in het OCS-programma
is opgenomen. Alle scholen staan hierin, en daar waar scholen vallen binnen een VVE
(Vereniging van Eigenaren) en waar geen up to date onderhoudsplanning van aanwezig is,
worden deze in OCS volgens een raming meegenomen. Alle scholen hebben een fatsoenlijke
uitstraling zodat de eerste indruk die potentiële nieuwe ouders krijgen bij het bezoeken van
een school een positieve is. Onlangs is elk lokaal voorzien van een CO2-meter die aangeeft
wat de luchtkwaliteit is en wanneer er geventileerd moet worden. In verband met Corona
wordt van overheidswege afgeraden om airco’s te gebruiken en in te zetten voor een
adequaat ventilatiesysteem. Het realiseren van klimaataanpassingen kosten veel geld, en
ondanks een subsidieprogramma van de overheid betreft het per school een forse eigen
investering. De ontwikkelingen in regelgeving en (nieuwe) ventilatiesystemen wordt
nauwlettend gevolgd.
Doelstelling: continuïteit van het onderwijs waarborgen in goed onderhouden en goed
geoutilleerde onderwijs gebouwen.
Risico: Het risico dat nieuwe ouders en kinderen kiezen voor een andere school op basis van
de staat van de school is kleiner geworden door de inhaalslag die gemaakt is.
Inschatting: Verwachte waarde = kans x gevolg. Dit is moeilijk te becijferen.
Monitoring: De kwaliteit van de gebouwen wordt jaarlijks bewaakt. Dit aan de hand van
voortgangscontroles en inspecties. Begin 2022 zijn alle gebouwen aan een grondige inspectie
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onderworpen. Uit te voeren werkzaamheden zijn in OCS vastgelegd, gekoppeld aan een
vervangingscyclus.
De ontwikkeling van de leerlingenaantallen blijft voor de korte en langere termijn een
onzekere factor. In regelmatig terugkerende discussies en brainstormsessies wordt gekeken
naar mogelijkheden om Hannah als aantrekkelijke school te promoten. Zowel op schoolniveau
maar ook bovenschools worden er acties (events) ontwikkeld. In de begroting zijn hiervoor
financiële middelen opgenomen. Door de coronacrisis is in 2020 hier nagenoeg geen invulling
aan gegeven. Voor 2021 en verder wordt met regelmaat gekeken welke events wel of niet
mogelijk zijn gezien de huidige situatie van de corona pandemie.
Op steeds meer scholen komen ook aanmeldingen binnen van leerlingen met een evangelische
of PKN-achtergrond, omdat het onduidelijk is of deze trend zich doorzet is het lastig om een
goede leerling prognose te maken. Onduidelijk is op dit moment wat de toestroom van
vluchtelingen uit Oekraïne (als gevolg van de oorlog) gaat doen met de leerlingaantallen op
de scholen en hoe wij als scholengroep Hannah hierop in kunnen spelen.
Doelstelling: de leerlingenaantallen continueren binnen de vastgestelde normen en identiteit.
Risico: de komende jaren wordt een stabiel leerlingaantal verwacht. Daarnaast is het niet
vanzelfsprekend dat ouders voor een gereformeerde school kiezen.
Inschatting: Verwachte waarde = kans x gevolg.
Monitoring. Het is belangrijk om blijvend kwalitatief goed onderwijs te bieden. De kwaliteit
moet bewaakt worden door voortgangscontroles en inspecties. De scholen moeten qua
onderwijs aantrekkelijk blijven voor nieuwe ouders. Bij afhandeling van klachten wordt een
protocol gevolgd.
Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag.
Al jaren volgt Hannah de eisen van het participatiefonds om te voorkomen dat Hannah zelf
de kosten van uitkering voor haar rekening zou moeten nemen in geval van ontslag. Door de
P&O medewerkers is flink geinvesteerd aan zorgvuldige dossiervorming en het vastleggen van
duidelijke afspraken omtrent coaching, scholing en het eventueel zoeken naar ander werk
binnen of buiten Hannah.
Duurzaamheid. Bij de renovaties en de nieuwbouw zijn duurzaamheidsaspecten doorgevoerd.
Ook op andere scholen wordt gewerkt aan duurzaamheidsaspecten. Alle scholen zijn voorzien
van LED-verlichting en bij nog nieuw te bouwen scholen (BENG-uitgangspunt) wordt gekozen
voor zonnepanelen. Ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid worden nauwlettend
bijgehouden.
Het economische klimaat was tot en met 2019 goed. De uitbraak van het Corona-virus (COVID19) en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft een grote impact op de economische
situatie in Nederland. Nu de corona-regels zijn opgeheven keren we terug naar het ‘normale’
leven, maar er is nog veel onzekerheid wat de gevolgen (structureel in incidenteel) voor het
onderwijs zullen zijn. In 2020 en 2021 zijn er middelen binnen gekomen in het kader van het
Inhaal en Ondersteunings Programma (IOP) en in 2021 is ook de subsidie Extra Hulp Voor De
Klas (EHVDK) aangevraagd en toegekend. Deze middelen zijn hoofdzakelijk in 2021 ingezet.
Met ingang van schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 komen er NPO-gelden binnen in het kader
van het deltaplan onderwijs. Daarnaast is er in het afgesloten regeerakkoord structureel
miljarden beschikbaar gesteld voor het onderwijs. Naast het dichten van de loonkloof Po-Vo
(0,5 miljard) komt er 1,3 miljard beschikbaar voor aanvullend beleid. Onzeker is nog wanneer
deze middelen daadwerkelijk worden uitbetaald. De toegezegde NPO-middelen en (deels)
ontvangen NPO-middelen mogen in 4 schooljaren worden ingezet. Bovenstaande geldstromen,
de krapte op de arbeidsmarkt, de onzekere politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
zorgen ervoor dat Hannah er voor moet zorgen om goed ondernemersschap te ontwikkelen en
uit te dragen. Hannah is zich bewust van deze uitdagingen en ziet de uitwerking hiervan met
de beschikbare en verantwoordelijke mensen met vertrouwen tegemoet.
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Cijfers
Omdat Hannah laat al 5 jaar achtereen ‘zwarte’ cijfers zien, dat betekent dat de scholengroep tot in
de kern in control is. Door gezamenlijke inspanningen en afspraken wordt er een zorgvuldig financieel
beheer gevoerd. Met name op het gebied van de personeelsplanning (uitval door ziekte,
vervanginsproblematiek, beschikbare subsidies) is regelmatig intensief contact en overleg
noodzakelijk om de groepen op de scholen draaiende te houden. Directeuren en direct betrokkenen
zijn zich bewust van de huidige situatie en spannen zich in voor een gezonde continuïteit. Met de
P&O-ers is voortdurend overleg over het te voeren HR-beleid en de daarbij horende keuzes. Zorgvuldig
wordt gekeken hoe incidentele middelen dusdanig kunnen worden ingezet dat na het wegvallen van
deze middelen Hannah niet geconfronteerd wordt met blijvende (structurele) loonkosten.
Door extra inkomsten en subsidies in 2021 geven de kengetallen een vertekend beeld. Het ministerie
heeft al aangegeven de komende 5 jaar geen gevolgen door te voeren als de kengetallen afwijken.
Hannah stuurt er op om de komende jaren de beschikbare subsidies en overige middelen (o.a.
toezeggingen uit het regeerakkoord) voor het onderwijs in te zetten. Door dit beleid uit te voeren en
te monitoren zal Hannah niet geconfronteerd worden met bovenmatig publiek eigen vermogen.
Prestatiebox
Conform voorgaande jaren heeft Hannah ook in 2021 de ontvangsten van de prestatiebox toegevoegd
aan de personele budgetten, om daarmee zo veel mogelijk leerkrachten voor de groepen te zetten.
Een klein deel van de verkregen middelen is ingezet voor cultuureducatie en professionalisering.
Treasury verslag
In 2021 stonden de aanwezige liquide middelen op een spaar- en betaalrekening bij de Rabobank.
Deze middelen zijn vrij opneembaar. Eind 2021 stond er ongeveer 1,5 miljoen op de rekeningen.
Hannah wordt geconfronteerd met negatieve creditrente. Al enkele keren hebben banken het saldo
waarover geen negatieve rente hoeft te worden betaald naar beneden bijgesteld. In 2021 is besloten
om over te stappen op schatkistbankieren. Dit betekent dat overtollige liquide middelen bij de staat
tegen 0% worden gestald. Dit gebeurd doordat dagelijks het saldo van de lopende rekening wordt
afgeroomd. Het proces is doorlopen en alle formulier zijn afgehandeld. Begin april 2022 treedt het
systeem in werking.
Er wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten (o.a. renteswaps, derivaten, opties en
crypto-valuta). Er is geen sprake van beleggingen en leningen. Voor de volledigheid wordt verwezen
naar het vastgestelde treasury statuut.
Financiering
Voor de komende jaren wordt er geen verandering in de financieringsstructuur van Hannah verwacht.
Wel hebben enkele nog door te voeren maatregelen invloed op de kengetallen van scholengroep
Hannah. Per 1 januari 2023 is de nieuwe bekostiging een feit. Op dit moment worden de scholen van
Hannah bekostigd volgens een ‘kerstboom-structuur’. Er wordt gerekend met een woud aan
componenten en uitzonderingen. Vanaf 2023 is de bekostiging een vast bedrag per school en een
jaarlijks variabel bedrag per leerling. Een berekening op bestuursniveau laat een nagenoeg
gelijkblijvend totaalbedrag zien, maar op schoolniveau dient dit nog uitgezocht te worden. De
invoering van de nieuwe bekostiging gaat volgens een overgangsregeling.
Dit betekent wel dat de opgebouwde vordering op OCW (€ 500K) dit jaar afgeboekt moet worden.
Daarnaast is er nog steeds onduidelijkheid over de invoering van de voorziening groot onderhoud op
basis van de componenten-methode. De aankondiging van deze methode is al van enkele jaren
geleden maar er is nog steeds geen definitieve datum van invoering. Onlangs is de invoering weer met
een jaar uitgesteld tot 1 januari 2024. Er is nog steeds onduidelijkheid wat precies onder groot
onderhoud valt en wat eventueel onder investeringen valt (en dus geactiveerd moet worden) De POraad adviseert de berekening van de voorziening groot onderhoud op de huidige werkwijze te
continueren. Tot 2032 laat de voorziening op basis van de huidige dotatie en verwachte
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onderhoudskosten een toereikend niveau zien. Een voorziening op basis van de componenten-niveau
zal een forse dotatie aan de voorziening ten gevolg hebben. Het proces wordt nauwlettend gevolgd.
Zoals gezegd wordt er geen verandering van de financieringsstructuur van Hannah verwacht. Het saldo
aan liquide middelen zal ruim boven de afgesproken 1 miljoen Euro blijven. Wel zullen de komende
jaren de kasstromen nauwlettend in de gaten gehouden moeten worden. Directeuren hebben
opdracht gekregen om er voor te zorgen dat de beschikbare middelen (reguliere bekostiging en nog
te ontvangen middelen uit subsidies) in (hoofdzakelijk) (tijdelijke) formatie wordt ingezet. Daarnaast
beschikken de meeste scholen over een aanzienlijke reserve die, na overleg en afstemming, mag
worden ingezet. Dit heeft gevolgen voor de liquiditeit. Dit zal nauwlettend gemonitord worden.
Op korte en middellange termijn worden er door de stabilisatie van het aantal leerlingen geen grote
gevolgen verwacht voor de baten en lasten van de Hannah.

Verantwoording
Hannah is zich er van bewust dat verantwoording onderdeel is van goed bestuur. Verantwoording staat
niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van de cyclus ‘sturing, bedrijfsvoering, verantwoording en
toezicht. Dit betekent dat de informatie beschikbaar is voor een breder publiek dan alleen de
inspectie op het ministerie van OCW. Ook ouders, gemeenten en andere belangstellenden zijn steeds
meer geinteresseerd in de verantwoording van Hannah. In deze verantwoording gaat het niet alleen
om cijfers en feiten, maar om de inhoud, de kwaliteit en het resultaat van het gevoerde beleid. Deze
info heeft voor Hannah ook een toegevoegde waarde bij het benchmarken en bijvoorbeeld voor ouders
die scholen in hun buurt willen vergelijken. Hannah is voornemens om met ingang van kalenderjaar
2022 met een beknopt jaarverslag te komen.

Rapportage toezichthoudend orgaan
De Raad van Toezicht van Scholengroep Hannah houdt bij haar samenstelling rekening met de
gewenste expertise van de leden. Dit moet ervoor zorgen dat de Raad van Toezicht de bestuurder op
diverse beleidsterreinen kan beoordelen maar ook waar gewenst ondersteunen of adviseren.
De benoemde beleidsterreinen zijn:
Onderwijs
Financiën
Personeel en Organisatie
Juridisch
Gezien de kleine samenstelling van de Raad van Toezicht zijn er binnen de RvT geen aparte
commissies die gericht zijn op de benoemde beleidsterreinen.
De bestuurder rapporteert schriftelijk voor iedere vergadering van de Raad van Toezicht over de
ontwikkelingen op deze beleidsterreinen en de vorderingen van de doelen die zijn gesteld in het
strategisch beleidsplan.
De Raad van Toezicht ontvangt volgens gemaakte afspraken financiële overzichten en een analyse van
de financiële situatie. De controller licht de cijfers in een vergadering toe. De leden van de Raad van
Toezicht zijn tussentijds beschikbaar voor consultatie op hun beleidsterrein door de bestuurder.
De Raad van Toezicht overlegt minimaal twee keer per jaar met de GMR en de ledenraad over het
door de bestuurder gevoerde beleid. Daarnaast legt zij ook een aantal werkbezoeken af binnen de
organisatie.
Annemarie Stolper
Voorzitter College van Bestuur
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JAARREKENING
Grondslagen voor de jaarrekening
Kernactiviteiten
De kernactiviteiten van de VGPO Scholengroep Hannah is het verzorgen van gereformeerd primair
onderwijs in Oost Nederland. VGPO Scholengroep Hannah is het bevoegd gezag met nummer 41624
van de volgende instellingen voor gereformeerd primair onderwijs:
De Reflector te Hengelo
Guido de Bres te Ommen
De Regenboog te Mariënberg
De Rank te Emmen
De Fontein te Enschede t/m 31-07-2021 zelfstandig, daarna nevenvestiging van de Bron
Casper Diemer te Bergentheim
De Bron te Enschede
Albertus Risaeus te Hardenberg
Ds. G. Doekes te Hardenberg
De Fakkel te Almelo
Domino te Den Ham
De Morgenster te Hardenberg
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de regeling Jaarverslag Onderwijs van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, conform RJ 660.
In deze regelingen worden Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving ook van
toepassing verklaard op de onderwijssector.
De jaarrekening is opgemaakt in euro’s d.d.: 25 maart 2022.
A. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Voor zover niet anders is vermeld in deze toelichting worden de activa en passiva gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde, verminderd met de
lineaire afschrijving op basis van de verwachte levensduur. De activa waarvan de waarde meer dan
€ 500 bedraagt worden geactiveerd.
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
Gebouwen:
5% -10% -14,29%-20%
Inventaris en apparatuur:
10%
Meubilair:
5% - 10%-12,5%
ICT:
12,5% -25%- 33,33%
Leermiddelen:
12,5 %
Financiële vaste activa
De financiële activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor
het risico van oninbaarheid van de vorderingen. Het Ministerie van OCW heeft de subsidie gedeeltelijk
toegekend per schooljaar. Deze toekenningen worden voor 5/12 toegerekend aan het boekjaar.
Algemene reserve publiek
Deze reserve betreft het deel van het eigen vermogen dat gerealiseerd wordt op basis van de reguliere
onderwijstaak.
Reserve eerste waardering
In verband met het activeren van bezittingen met ingang van boekjaar 2005 heeft een nulmeting
plaatsgevonden. Op basis van deze nulmeting is deze reserve gevormd. De afschrijvingscomponent
wordt naar rato onttrokken aan deze reserve en valt jaarlijks vrij ten gunste van de algemene reserve.
Bestemmingsreserve gymlokaal
Dit betreft het vermogen dat bestemd is door het bestuur ten behoeve van het gymlokaal van de
Regenboog te Mariënberg.
Bestemmingsreserve privaat
Deze reserve betreft het deel van het eigen vermogen dat gerealiseerd wordt door het bevoegd gezag.
Het resultaat wordt jaarlijks gemuteerd.
Bestemmingsreserve schoolfonds
Dit betreft het vermogen dat bestemd is door het bestuur ten behoeve van het schoolfonds.
Het resultaat voor het schoolfonds wordt jaarlijks gemuteerd.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor concrete of specifieke risico's en verplichtingen, die op de
balansdatum bestaan. Op de balans worden voorzieningen opgenomen indien:
 De vereniging een verplichting heeft (in rechte afdwingbaar of feitelijk);
 Het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen
noodzakelijk is;
 Een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde met uitzondering van de voorziening
voor jubileumuitkeringen, deze wordt berekend tegen contante waarde.
Voorziening Jubileumuitkeringen
De voorziening Jubileumuitkeringen bevat de verplichtingen van het bevoegd gezag jegens haar
personeelsleden. Deze voorziening is ingericht op basis van geboortejaar, werktijdfactor,
salarisschaal en jubileumjaren van al het personeel.
Voorziening Duurzame inzetbaarheid
De voorziening duurzaam inzetbaarheid is bestemd voor op te nemen spaarverlof voor personeel die
hiervoor hebben ingelegd. In de huidige CAO is opgenomen dat de inleg (jaarlijks een maximaal aan
uren) alleen kan plaatsvinden als hiervoor op individuele basis met het personeelslid afspraken zijn
gemaakt die schriftelijk zijn vastgelegd. Deze voorziening is ingericht op basis van geboortejaar,
gespaarde uren, salarisschaal en een inschattings% van opnamekans op persoonsniveau.
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Voorziening Onderhoud
De voorziening onderhoud is gevormd ten behoeve van planmatig onderhoud van de aanwezige
gebouwen en terreinen. De voorziening wordt gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplanning van
tien jaar. Hiermee wordt gebruik gemaakt van de overgangsregeling 2019-2020 zoals verwoord in de
RJO artikel 4 lid 1c.
Lang en kortlopende schulden
Schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen.
Overige kortlopende schulden, overig
Middelen die eigendom zijn van de ouders, maar ten goede komen aan (projecten via) de school
worden verantwoord in het resultaat en toegevoegd aan de private reserve.
B. Financiële instrumenten
Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten
van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de
balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten anders dan
derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van de groep of vloeien direct uit
deze activiteiten voort. Er is geen sprake van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). De
belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten zijn het kredietrisico, het
liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het rente- en marktrisico. Het
beleid van de groep om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:
Renterisico
De vereniging heeft geen langlopende vorderingen dan wel leningen. Derhalve is er in beperkte mate
sprake van renterisico’s.
Marktrisico
Het marktrisico voor de onderwijsinstelling is minimaal. Wel ziet zij zich geconfronteerd met van
toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit risico wordt beheerst door specifieke aandacht voor deze
regelgeving op te nemen in de reguliere bedrijfsuitoefening en periodiek constructief overleg met
toezichthoudende instanties.
Kredietrisico
De overige vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren betreffen vorderingen op
subsidieverstrekkers en vorderingen op overige debiteuren. Het kredietrisico in deze vorderingen is
beperkt.
Liquiditeitsrisico
Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument fluctueren
in omvang is minimaal, aangezien er per ultimo 2021 geen sprake is van langlopende vorderingen dan
wel leningen.
Het saldo van de liquide middelen is voldoende om aan de lopende verplichting te kunnen voldoen.
Liquide middelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld staan deze
ter vrije beschikking van de vereniging. De liquide middelen zijn verspreid over diverse Nederlandse
betaal- en spaarrekeningen.
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C. Grondslag voor bepaling van het resultaat
De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten.
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Hierbij worden
de bijdragen vanuit het Ministerie van OCW toegerekend op basis van 7/12e en 5/12e deel.
Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden verwerkt in
het verslagjaar.
Financiële en buitengewone baten en lasten worden afzonderlijk in de staat van baten en lasten
verantwoord.
D. Consolidatie (niet van toepassing)
In deze jaarrekening zijn alle geldstromen verwerkt waarvoor het bevoegd gezag
verantwoordelijkheid draagt. In de balans is nader onderscheid gemaakt tussen de eigen middelen
van het bevoegd gezag en de publieke middelen.
E. Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
F. Oordelen en schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van de groep zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen, inclusief
de bijbehorende veronderstellingen zijn toegelicht bij de posten waar deze van toepassing zijn.
G. Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen
uitsluitend indien en voor zover:
 Een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd
vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen;
 Het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide post simultaan af te
wikkelen.
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A. Balans per 31 december 2021
1.

Activa

1.2
1.3

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

31-12-2021

1.956.717
0

Totaal vaste activa

1.5
1.7

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

2.

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.4

Kortlopende schulden

Totaal passiva
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31-12-2020

2.023.860
0
1.956.717

1.521.029
1.317.765

2.023.860

1.259.655
1.549.934
2.838.793

2.809.589

4.795.511

4.833.449

31-12-2021

31-12-2020

3.212.961

2.451.127

511.626

511.683

1.070.924

1.870.639

4.795.511

4.833.449
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B. Staat van baten en lasten 2021
2021
Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.5 Overige baten

12.661.071
76.411
292.631

Totaal Baten

4.1
4.2
4.3
4.4

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

11.667.351
49.550
151.933
13.030.114

9.723.949
474.056
804.462
1.256.695

Totaal Lasten
Saldo Baten en Lasten
5

Begroting 2020

Financiële baten en lasten

Saldo exploitatie

Jaarverslag 2021 VGPO Scholengroep Hannah

2020

11.732.230
86.276
343.385
11.868.834

9.726.375
429.325
780.665
903.111

12.161.890

9.874.489
484.310
694.581
1.075.113

12.259.161

11.839.476

12.128.493

770.952

29.359

33.397

-9.118

-5.760

-2.055

761.835

23.599

31.342
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C. Kasstroomoverzicht 2021

4

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo Baten en Lasten
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

2021

2020

760.952

33.397

474.056
9.943

484.310
-414.406
483.999

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen
- Schulden

-261.300
-799.789

69.904
-461.705
871.157

-1.061.088
Buitengewoon resultaat:
- Ontvangen interest
- Betaalde interest

13
-9.130

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvestering materiele vaste activa

Eindstand liquide middelen
Liquide middelen
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-9.118

-2.055

174.745

510.699

-288.209

-406.914

-288.209
-5.554

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

24
-2.079

-406.914

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing vordering
Mutaties eigen vermogen

409.452

-232169
1.549.934
-232.169

216.936
1.332.997
216.936

1.317.764

1.549.933
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E. Verbonden partijen
Het bestuur van VGPO Scholengroep Hannah participeert in de volgende samenwerkingsverbanden:
SWV 22-02 PO Emmen
SWV 23-01 PO Twente Noord
SWV 23-02 PO Twente / Plein Midden Twente
SWV 23-04 PO Veld, Vaart en Vecht

G. Geoormerkte doelsubsidies OCW
In model G staan subsidies vermeld van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Bedrag van de Ontvangen t/m
Datum toewijzing

De prestatie is ultimo verslagjaar:

verslagjaar

Geheel uitgevoerd Nog niet geheel
en afgerond

Rubriek G1: Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Verlofsubsidie
1019871-1
2019
9.221
9.221
Verlofsubsidie
1006438-1
2019
3.628
3.628
Subsidie zij-instroom
1027261-1
2019
20.000
20.000
Verlofsubsidie
1090753-1
2020
7.483
7.483
Inhaalondersteuningsprogramma (IOP)
IOP-41624
2020
69.300
69.300
Inhaalondersteuningsprogramma (IOP)
IOP2-41624
2020
59.400
59.400
Doorstroomsubsidie PO-VO DPOVO20080 2020
31.000
21.958
Verlofsubsidie
1165152-1
2021
7.482
7.482
Verlofsubsidie
1177223-1
2021
9.523
9.523
Inhaalondersteuningprogramma (IOP)
IOP4-41624
2021
50.400
50.400
Inhaalondersteuningprogramma (IOP)
IOP5-41621
2021
42.300
42.300
Rubriek G2: Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar
Geen
G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Geen
Totaal Model G

309.737

afgerond

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

-

-

-

-

-

300.695

De toewijzing voor verlofsubsidie wordt door DUO per kalender jaar toegekend, maar door VGPO
Scholengroep Hannah als opbrengsten per schooljaar opgenomen in de baten. Hierdoor ontstaat een
overloop van de baten ten opzichte van de uitgekeerde verlofsubsidies. Een en ander wordt nader
toegelicht in de tabel op de volgende pagina:
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Omschrijving

Toewijzing

Bedrag opgenomen in

Bedrag op te
nemen in

Jaar

Bedrag

Baten 2019

Baten 2021

Baten 2022

Verlofsubsidie*

2019

9.221

7.709

-1.512

Verlofsubsidie*

2019

7.709

-5.140

Rubriek G1
3.628

Totaal

12.849

-3.628

* In 2022 wordt de subsidie van 3.628 waarschijnlijk door DUO teruggevorderd i.v.m. niet bij deze
werkgever gestarte opleiding. De medewerker is voor ingangsdatum uit dienst gegaan, maar heeft de
subsidie wel via deze werkgever aangevraagd. Dit geldt evenzo voor 1.512. Deze medewerker is ook
uit dienst gegaan. Deze bedragen staat bij de baten 2021 om aansluiting met het balanssaldo (2.4
kortlopende schulden) te hebben.
Omschrijving

Toewijzing
Jaar

Bedrag

Bedrag opgenomen in

Bedrag op te nemen in

Baten 2020

Baten 2021

Baten 2022

31.000

6.458

15.500

9.042

31.000

6.458

15.500

9.042

Rubriek G1
Doorstroomsubsidie

2020

PO/VO
Totaal
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I. Toelichting op de balans
1. Activa
1.2. Materiële Vaste Activa
Aanschaf Afschrijving Boekwaarde Investering Desinvesteri Afschrijvin Boekwaard
waarde
t/m
31-12-2020
2020
ng
g 2020
e
31-12-2020 31-12-2020
2020
31-12-2020
1.2.1.1
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4

Gebouwen
Inventaris
Meubilair
ICT
Leermiddelen

Totaal

2.107.186
104.636
1.423.666
2.481.761
1.397.282

1.589.335
31.096
691.574
2.069.193
1.109.473

517.851
73.540
732.092
412.568
287.809

0
1.997
148.439
231.043
57.734

7.514.531

5.490.671

2.023.859

288.208

32.298
32.298

-76.425
-10.342
-76.152
-231.509
-79.629

441.426
65.194
804.379
379.804
265.914

-474.057

1.956.717

De post gebouwen betreft verbouwingen. Van alle gebouwen berust het economisch claimrecht bij de
gemeenten. Er zijn geen beperkingen op de eigendommen. Er zijn geen contractuele
investeringsverplichtingen. Er is geen sprake van bijzondere waardevermindering.
Obligo
0290

Obligo

Totaal

31-12-2021

31-12-2020

32.557

40.848

32.557

40.848

31-12-2021

31-12-2020

13.302
508.727
832.913
102.218
63.869

73.078
505.925
531.666
118.246
30.740

1.521.029

1.259.655

1.5. Vorderingen
1.5.1
1.5.2
1.5.6
1.5.7
1.5.8

Debiteuren
OCW
Overige overheden
Overige vorderingen
Overlopende activa

Totaal

De vordering op OCW betreft het verschil tussen ontvangen en toegekende subsidie. Als bate wordt
1/12 van de jaarsubsidie per maand meegenomen. Dit wijkt af van de betalingen van het ministerie
door DUO.
De vordering op overige overheden betreft voorgeschoten bedragen voor bouwprojecten. Deze kunnen
bij de gemeenten gedeclareerd worden.
De overige vorderingen betreft met name de post crediteuren transitorisch met een overloop naar
2022.
De overlopende activa bestaan uit vooruitbetaalde bedragen die leiden tot kosten in komende jaren
w.o. Rosetta Stone licentie (40.286) en betaalde borg op de snappet tabblets (15.600).
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1.7. Liquide Middelen
1.7.1
1.7.2

Kas
Bank

Totaal

31-12-2021

31-12-2020

1.317.765

1.549.934

1.317.765

1.549.934

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
2. Passiva

2.1. Eigen Vermogen
Balans
31-12-2020

Mutatie

Resultaat

Balans

2021

31-12-2021

808.175

2.851.982

-11.680

8.515
17.640

-3.911
-22.481
-8.268

279.378
14.759
40.688

761.835

3.212.961

Eigen vermogen
2021

Algemene reserve
2.1.1 Algemene reserve publiek

2.021.503

22.303

2.1.4 Bestemmingsfonds (publiek)
Eerste Waardering
Gymlokaal

30.818
29.321

-22.303

2.1.4 Bestemmingsfonds (privaat)
Privaat Vereniging
Privaat Schoolfonds OBD
Privaat Schoolfonds ‘potjes’

283.289
37.240
48.956

Totaal

2.451.127

0

2.2. Voorzieningen
Balans

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2020

2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.3

Duurzaam inzetbaarheid
Jubileumvoorziening
Ziekteverzuim
Outplacement/WW/Trans.verg.
Voorziening Onderhoud

Totaal

Balans
31-12-2021

19.838
111.565
10.200
0
370.080

15.223
25.110
46.423
319.535

399.799

511.683

406.291

400.931

5.418
1.132

5.419

35.061
131.257
9.068
46.423
289.816
511.626

De jubileumvoorziening is gevormd ten behoeve van toekomstige jubileumuitkeringen. Ze is
actuarieel berekend. Hierbij is rekening gehouden met de sterftetabel voor mannen en vrouwen,
toekomstig personeelsverloop en salarisstijgingen.
De onderhoudsvoorziening is vanaf 2015 gevormd om groot onderhoud aan gebouwen gelijkmatig over
de jaren te verdelen en is gebaseerd op een intern meerjarenonderhoudsplan. Dit plan wordt jaarlijks
met de begrotingscyclus opnieuw vastgesteld. In 2021 zijn de bouwprojecten van de Casper Diemer
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en de Regenboog definitief afgerond is
onderhoudsvoorziening gekomen.

afronding

hiervan ook

Onderverdeling afwikkeling saldi per 31 december 2021
Saldi
< 1 jaar

1 t/m 4 jr

> 5 jaar

33.441

1.619

15.054

30.387

85.816

9.068

9.068

-

-

46.423

46.423

289.816

240.000

49.816

0

2.2.1 Duurzaam inzetbaarheid
2.2.1 Jubileumvoorziening
2.2.1 Ziekteverzuim
2.2.1 Outplacement/WW/Trans.verg
2.2.3 Voorziening Onderhoud

de

35.061
131.257

ten laste

van de

2.4. Kortlopende Schulden

2.4.3
2.4.4
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10

Crediteuren
OCW
Belastingen en sociale premies
Pensioenlasten
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal

31-12-2021

31-12-2020

105.045
5.140
357.395
133.700
469.645

914.604
113.408
379.783
120.235
342.610
0

1.070.924

1.870.639

Onder kortlopende schulden OCW staan bedragen die reeds zijn ontvangen, maar nog niet als baten
zijn verwerkt i.v.m. de gekozen verdeling per schooljaar. Het betreft de subsidie studieverlof (€ 5.140
zie ook G. Geoormerkte doelsubsidies OCW).
De nog te betalen bedragen vanuit de salarisverwerking van december zijn Belastingen en sociale
premies: loonheffing (€ 344.555) en premie vervangings-/participatiefonds (€ 7.082) en afdracht BTW
(5.757).
De overige kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit te betalen vakantiegeld (€ 303.746), nog
te betalen gelden zoals jaarafrekeningen over 2021, accountantskosten een afrekening aan het SWVVeld en Vaart & Vecht (€ 97.435) en vooruit ontvangen subsidies voor o.a. gezonde school, SIOF,
bewegingsonderwijs voor verschillende scholen (totaal € 52.810). Deze subsidies vallen vrij o.b.v.
daadwerkelijke inzet. Tot slot staat onder kortlopende schulden nog een bedrag aan te betalen
salarissen (€ 9.250) en UWV/Achmea (€ 6.404)
Onder 2.4.10 overlopende passiva waren voorheen de ‘private potjes’ verantwoord.
Deze ‘potjes’ worden opgenomen in het resultaat. Vanuit het resultaat worden de inkomsten en
uitgaven salderend toegevoegd of onttrokken aan de private reserve schoolfonds.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Naam
Toelichting

Restant bedrag
Naam

GO|ON: Personeels- en financiële administratie en informatiebeveiliging en
privacy
Met de Primair Onderwijs instelling Florion en de Voortgezet Onderwijs instelling
Stichting GVO Oost Nederland (Greijdanus) is een meerjarige samenwerking
aangegaan onder de naam Gereformeerd Onderwijs Oost Nederland (GO|ON).
Onder de samenwerking vallen diensten van de personeelsadministratie,
financiële administratie en informatiebeveiliging en privacy. Het bedrag wordt
jaarlijks herzien o.b.v. werkelijke kosten. Het restantbedrag is het basisbedrag
voor 2022.
€ 260.000

Restant bedrag

Schoonmaakovereenkomst met Atalian Schoonmaak B.V. (voorheen
VISSCHEDIJK Schoonmaak B.V.)
Per ingang van 2020 is er voor vier scholen binnen Hannah Scholengroep een
schoonmaakovereenkomst aangegaan voor twee jaar met Atalian Schoonmaak
B.V. Deze overeenkomst wordt sindsdien jaarlijks verlengd. De schoonmaak is in
2020 ingekocht middels decentrale inkoop per school.
Restant bedrag is o.b.v. kosten januari 2022 berekend.
€ 74.460

Looptijd

12 maanden

Naam

DVEP Energie

Toelichting

Restant bedrag

Leveringsovereenkomst aardgas met ingang van 1 januari 2015 voor een periode
van 6 jaar. Afname o.b.v. werkelijk gebruik, ongeveer 112.269.000 Nm3.
Jaarlijks te wijzigen. Restant bedrag is o.b.v. voorschot januari 2022 berekend.
± € 180.000

Looptijd

12 maanden

Toelichting

Naam

Sharp

Toelichting

Restant bedrag

Levering van apparatuur, benodigdheden en software voor het maken van
afdrukken, met ingang van 1 juni 2017 voor een periode van 57 maanden, tot en
met 28 februari 2022.
Met ingang van 1 maart 2022 is er een nieuw contract afgesloten voor vijf jaar.
Afname o.b.v. werkelijk gebruik met een tarief per zwart/wit en per kleurafdruk.
± € 40.000

Looptijd

13 maanden

Naam

De Rolf Groep

Toelichting

Levering van werkzaamheden t.a.v. de inrichting van de ICT-infrastructuur, van
nazorg en oplevering van de ICT-infrastructuur en onderhoud en beheer van de
ICT-netwerken en Remote Backup, met ingang van 1 september 2015 voor een
periode van 3 jaar die na afloop stilzwijgend word verlengd met telkens 1 jaar.
Restant bedrag is o.b.v. kosten januari 2022 berekend.
± € 32.000

Restant bedrag
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Naam

Schoonmaakovereenkomst met Benjamins Schoonmaak B.V.

Toelichting

Restant bedrag

Er is 2019 voor zes scholen binnen Scholengroep Hannah een
schoonmaakovereenkomst aangegaan met Schoonmaakorganisatie Benjamins
voor twee jaar. Deze overeenkomst wordt jaarlijks verlengd. De schoonmaak is
in 2020 decentraal ingekocht per school. Bedrag is o.b.v. kosten januari 2022
berekend.
€ 153.000

Looptijd

12 maanden

J. Toelichting op de Staat van baten en lasten
3. Baten
3.1. Rijksbijdragen OCW
2021

Begroting
2021

2020

10.717.304
486.168

10.451.431
99.255

10.567.984
51.216

3.1.2.2 Overige subsidies OCW

799.279

366.665

362.818

3.1.4

658.321

750.000

750.211

12.661.071

11.667.351

11.732.230

3.1.1
Normatieve rijksbijdrage OCW
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies OCW
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV

Totaal

De normatieve rijksbijdrage OCW van € 10.717.304 heeft betrekking op bijdrage personeel, materieel,
personeel & arbeid.
Omschrijving

Bedrag

Personele bekostiging
Personeel & Arbeidsmarktbeleid
Materiële bekostiging

7.309.295
1.878.175
1.529.833

Totaal

10.717.304

De geoormerkte subsidies zijn gespecificeerd in model G.
De overige subsidies OCW van € 799.279 hebben betrekking op de volgende ontvangen doelsubsidies:
Omschrijving
Jaar
Bedrag van
Balans
Ontvangen in
Baten
Balans
toewijzing 31-12-2020
2021
2021
31-12-2021

Prestatiebox
Prestatiebox
Profession.starters
NPO gelden
Totaal

2020
2021
2021
2021

380.241

120

161.930
502.205
1.044.376

120
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120
229.482
67.471
502.206
799.279

120
229.482
67.471
502.206
799.279
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0
0
0
0
0

3.2. Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.2
3.2.1
3.2.2

2021

Begroting
2021

2020

68.344
8.067

41.350
8.200

78.816
7.460

76.411

49.550

86.276

Gemeentelijke bijdragen
Gemeentelijke bijdragen en subsidies
Overige overheidsbijdragen

Totaal

De Gemeentelijke bijdragen en subsidies bestaan voornamelijk uit toekenning van culturele subsidies
en projectsubsidies (38.029), cultuurfonds (6.966) en subsidies voor leerlingzorg (23.348). De overige
overheidsbijdragen hebben betrekking op een gymzaal van de Regenboog (€ 8.066).

3.5. Overige Baten

3.5.1
3.5.2
3.5.5.1
3.5.5.2
3.5.6.1
3.5.6.3

Verhuur
Detachering personeel
Ouderbijdragen
Contributies
Overige baten algemeen
Overige baten personeel

Totaal

2021

Begroting
2021

2020

28.586
53.303
101.763
31.725
77.254
-

29.155
59.766
-31.569
31.569
63.012
-

30.438
46.551
117.011
31.569
117.815
-

292.631

151.933

343.385

4. Lasten
4.1. Personele Lasten
2021

4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies

Begroting
2021

6.928.229
1.210.274
1.139.050

6.721.766
1.282.947
1.197.866
9.277.553

4.1.2

Overige personele lasten

4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3

Dotatie voorzieningen
Personeel niet in loondienst
Overige personeelslasten

25.111
191.619
359.814

4.1.3

Uitkeringen inz.
Vervangingsfonds + UWV

Totaal
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7.031.045
1.281.194
1.039.966
9.202.578

523.796

-130.147

9.723.949

9.352.235

3.973
228.508
361.383

179.570
344.226
576.544

2020

593.864
-71.611

9.726.375

9.874.489
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VGPO Scholengroep Hannah heeft haar pensioenen ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds
ABP. De regeling is een toegezegde pensioenregeling. De rechtspersoon heeft ingeval van tekort bij
het bedrijfstakpensioenfonds geen andere verplichting dan toekomstig hogere premies.
Het gemiddelde aantal FTE’s bedroeg in 2021 132,70 en in 2020 132,00.
4.1.1 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van
toepassing op het onderwijs. De verantwoording hierna is opgesteld op basis van de volgende op VGPO
Hannah van toepassing zijnde regelgeving: WNT-maximum voor het onderwijs, klasse C
Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn
vastgesteld:
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen
Gewogen aantal onderwijssoorten
Totaal aantal complexiteitspunten

4
2
1
7

Het voor VGPO Scholengroep Hannah toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 149.000. Het
weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van
het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van
de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het
bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Voor
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12
maanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functie(s)
Duur dienstverband in 2021
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
Dienstbetrekking?
Individueel WNT-maximum
Bezoldiging 2021
Beloning
Belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen
betaalbaar
op
termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald
bedrag
Totaal bezoldiging 2021
Individueel
WNT-maximum
2021
Motivering
indien
overschrijding:

Jaarverslag 2021 VGPO Scholengroep Hannah

A.Reinders
Bestuurder
1/1- 28/2
1
Nee
Ja

J.M. Stolper
Bestuurder
1/3-31/12
0,7
Nee
Ja

€ 15.905

€ 50.406

€ 2.386

€ 9.490

€ 18.291

€ 59.896

€ 18.291
€ 24.085

€ 59.896
€ 87.441

n.v.t.

n.v.t.
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Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

M.J.C. Boer

G.A.F.
Hoeksma

K.J.
Noorman

M.D.Huisman

[VOORZITTER]
1/1 - 31/12

[LID]
1/1 - 31/12

[LID]
1/1 - 31/12

[LID]
1/1 - 31/12

€ 8.520

€ 5.760

€ 5.760

€ 5.760

€ 22.350

€ 14.900

€ 14.900

€ 14.900

-

-

-

-

M.J.C. Boer

G.A.F.
Hoeksma

K.J.
Noorman

M.D. Huisman

[VOORZITTER]

[LID]

[LID]

[LID]

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

€ 8.520

€ 5.760

€ 5.760

€ 5.760

€ 21.450

€ 14.300

€ 14.300

€ 14.300

Gegevens 2021
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
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Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hiervoor vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een
bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden
vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten
worden.
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4.2. Afschrijvingen

4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.5

Gebouwen
Inventaris en Apparatuur
Meubilair
ICT
Leermiddelen

Totaal

2021

Begroting
2021

2020

76.425
10.342
76.152
231.509
79.629

79.000
9.981
78.826
177.114
84.404

91.329
9.547
64.766
232.741
85.927

474.056

429.325

484.310

2021

Begroting
2021

2020

1.919
65.479
183.805
259.581
23.666
261.680
8.331

15.304
45.300
172.828
254.524
30.159
250.000
12.550

10.602
45.596
187.407
263.598
24.670
150.648
12.059

804.462

780.665

694.581

2021

Begroting
2021

2020

375.065
40.092
346.551
77.447
10.806
46.678
191.908
168.149

329.748
40.545
255.803
55.600
600
42.815
178.000
0

334.040
52.648
255.764
85.265
-9.201
45.392
182.134
129.071

1.256.695

903.111

1.075.113

4.3. Huisvestingslasten

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Huur
Onderhoud
Energie
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie overige onderhoudsvoorziening
Overige huisvestingslasten

Totaal

4.4. Overige Materiële Lasten

4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.3
4.4.1.4
4.4.1.5
4.4.2.1
4.4.2.2
4.4.4

Administratie en beheerslasten
Kantoorkosten
ICT
Externe deskundigen
Overige administratielasten
Inventaris en apparatuur lasten
Leermiddelen lasten
Overige lasten ouderbijdrage

Totaal
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Accountantskosten
De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten voor de externe accountant en de accountantsorganisatie, genoemd in artikel 1, eerste lid, onder a en e, van de Wet toezicht
accountantsorganisaties, zijnde Van Ree Accountants zijn als volgt:

Accountantskosten
Totale
Totale
Totale
Totale

honoraria
honoraria
honoraria
honoraria

voor het onderzoek van de jaarrekening
voor andere controleopdrachten
voor andere niet-controlediensten
voor fiscale adviezen

2021

2020

18.000

17.090

3.771

Totaal accountantskosten

21.771

17.090

5. Financiële Baten en Lasten

5.1
5.2

Financiële baten
Financiële lasten

Totaal
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2021

Begroting
2021

2020

0
-9.130

0
-5.760

24
-2.079

-9.130

-5.760

-2.055
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OVERIGE GEGEVENS
1. Bestemming exploitatiesaldo
Het positieve exploitatiesaldo van € 31.342 over boekjaar 2021 is als volgt in de jaarrekening
verwerkt:
Algemene reserve publiek
Bestemmingsfonds publiek
Bestemmingsfonds privaat
Bestemmingsfonds privaat schoolfonds ouderbijdrage
Bestemmingsfonds privaat schoolfonds ‘potjes’
Totaal
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786.482
0
-3.911
-22.481
-8.268
751.822
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2. Gebeurtenissen na balansdatum
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3. Controleverklaring

Jaarverslag 2020 VGPO Scholengroep Hannah

Pagina 62

