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In 2012 hebben we de eerste stappen gezet om de doelen van ons meerjarenbeleid 

2011-2015 te verwezenlijken. Een jaar waarin we gemerkt hebben dat de inkomsten 

verminderen doordat het leerlingaantal afneemt en er sprake is van sluipende be-

zuinigingen. Ook op personeelsgebied was 2012 een bewogen jaar. Toch is het  

Talent gelukt om ondanks de toenemende druk op de (onderwijs)kwaliteit stap voor 

stap te verbeteren. We blijven ambitieus om de gestelde doelen te halen maar we zijn 

er nog niet. Dit betekent dat Talent zal blijven investeren om de teams op de scholen 

verder te professionaliseren. Teams die daarbij zelfkritisch blijven en een hoog leer-

vermogen tonen voelen zich verantwoordelijk om de onderwijskwaliteit blijvend te 

verbeteren.

Directeuren van de Talentscholen begeleiden dit proces door samen op te trekken 

en elkaar te ondersteunen. Leren van en met elkaar begint steeds meer uitwerking 

te krijgen. 

Opnieuw zijn de eisen en normen die gesteld worden aan onze dienstverlening en 

bedrijfsvoering omhoog gegaan. Ook hierbij is de kwalitatieve benadering het uit-

gangspunt. Het is goed om te benadrukken dat de accountant over de beheersing 

van dit proces tevreden is, het is voor het vierde jaar dat er geen noemenswaardige 

bevindingen zijn. Een goede bedrijfsvoering vormt een zeer belangrijk fundament voor 

een solide organisatie.

Talent ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. We gaan door op de ingeslagen 

weg. Door blijvend te verbeteren proberen we onze ambities steeds te realiseren.

GeertJan Nelson

Algemeen Directeur

Voorwoord

Meer bereiken met minder middelen!
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Bestuursnummer 41772 

Naam instelling Stichting Talent 

Adres

Postadres Nieuwstraat 23A

Postcode / Plaats 1621 EA Hoorn

Telefoon  0229 282 046

E-mail  c.stadhouders@talenthoorn.nl

Website  www.talenthoorn.nl

Contactpersoon mevr. C. Stadhouders

Brin  Naam   Sector

16GN  De Windvaan  PO

16HV  Jules Verne  PO

16KL  De Zonnewijzer  PO

16WW  KlimOp   PO

16YA  Het Ooievaarsnest  PO

16YT  De Bussel  PO

16ZH  Wereldwijzer  PO

16ZY  Montessori  PO

23PY  De Klipper  PO

29XM*  Socrates   PO

* N.B. tot 01-08-2012
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Onder de Stichting Talent vallen negen openbare basisscholen in de gemeente Hoorn. 

Al eerder is aangegeven dat Talent genoodzaakt was om twee scholen middels een 

administratieve fusie samen te laten gaan.

De algemeen directeur heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk. De  

algemeen directeur wordt ondersteund door de adjunct-directeur. Deze is verantwoor-

delijk voor de (financiële) bedrijfsvoering.  

Het Talentbestuur bestaat uit vijf personen die zich allemaal nauw betrokken voelen 

bij het openbaar onderwijs. 

De doelstelling van Talent
Onze doelstelling is een slagvaardige en flexibele organisatie zijn die zijn verantwoor-

delijkheid serieus neemt om kwalitatief het beste onderwijs van West-Friesland te 

verzorgen, met als voorwaarde dat inkomsten en uitgaven in balans zijn. De komende 

jaren richten we ons daarbij op vier gebieden:

• Het blijvend verbeteren van onze opbrengsten.

• Het verbeteren van ons kwaliteitsmanagement.

• De betrouwbaarheid van onze dienstverlening.

• Het professionele gedrag dat hier voor nodig is.

Intern toezicht van de Stichting Talent 
In het basisonderwijs wordt door de schoolbesturen gebruik gemaakt van de  

‘Code Goed Bestuur Primair Onderwijs’. Deze code is door de PO Raad (de branche-

organisatie van het primair onderwijs) op 21 januari 2010 vastgesteld en vastgelegd in 

een boekwerk. Hierin zijn onder andere de begripsbepalingen, de uitgangspunten, het 

schoolbestuur, het intern toezichtorgaan en de slotbepalingen opgenomen. Zo staat 

omschreven dat er een duidelijke functiescheiding dient te zijn tussen het bestuur en 

het intern toezicht. Tevens is opgenomen dat het bestuur ervoor verantwoordelijk is 

dat ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden kan halen, door 

hem of haar het best mogelijke onderwijs te bieden. Talent voldoet aan deze code. 

Dit jaarverslag doet verslag over specifieke onderdelen uit de code en legt daarover 

verantwoording af. 

Het bestuur van Stichting Talent heeft zich uitgesproken om de huidige bestuursstruc-

tuur om te vormen naar een Raad van Toezicht. Het is een verdere professionalise-

ring om te voldoen aan de Code Goed Bestuur. In 2012 heeft het bestuur alle voor-

bereidingen getroffen voor de invoering van een College van Bestuur en een Raad 

van Toezicht. Het streven is een eventueel nieuwe structuur in het schooljaar 2013 

operationeel te hebben. 

Het bestuursbureau bereidt het Talentbeleid voor. Dat doet zij samen met werk- 

en projectgroepen waarin de directies van de scholen en soms ook GMR-leden  

(Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) zijn vertegenwoordigd. De beleids-

voorstellen gaan naar de algemeen directeur en deze bespreekt ze als opdracht-

gever in het directieoverleg. Afhankelijk van de aard van het stuk stellen directieteam  

(de directeuren van de scholen) en de algemeen directeur het voorstel daarna vast. 

Een andere mogelijkheid is dat het stuk eerst naar één van de vergaderingen van het 

bestuur of de GMR gaat, voor advies of instemming.

1. Organisatie



Jaarstukken 2012 Talent

6

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR is de overkoepeling van alle medezeggenschapsraden van de openbare  

Talentscholen. De raad bestaat uit een oudervertegenwoordig(st)er en een  

personeelslid van elk van deze scholen. De algemeen directeur vertegenwoordigt 

het bestuur in de GMR. De raad vergadert zo’n zes keer per jaar plenair en naar be-

hoefte ook over specifieke onderwerpen in werkgroepen. Een voorbeeld hiervan is de  

expertgroep financiën. Op de GMR-agenda komen beleidsvoorstellen die in het  

directieoverleg zijn voorbereid. Daarnaast geeft de GMR ongevraagd advies over  

allerlei andere onderwerpen rondom de scholen. Afhankelijk van het ingebrachte  

beleidsvoorstel heeft de GMR adviesbevoegdheid of instemmingsrecht.

Activiteiten van de GMR in het jaar 2012
De GMR is nauw betrokken bij het tot stand komen van beleidsproducten. 

Besproken zijn het ziekteverzuim, samenwerking met de nieuwe arbodienst Tredin in 

samenhang met het ziekteverzuimbeleid, de regeling van lestijden, de communicatie 

met ouders en het vakantierooster.

Vanaf 2011 is de GMR actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het functie-

boek. Deze is in 2012 vastgesteld. 

Er heeft ook overleg plaatsgevonden tussen Talent en de expertgroep financiën. Hier-

door kon de GMR zich goed voorbereid buigen over de financiën van Talent. Verder 

zijn er veel onderwerpen aan de orde geweest: 

• Strategisch leer- en opleidingsbeleid.

• Meerjarenbegroting en Bestuursformatieplan.

• Beleidsagenda.

• Het nieuwe Samenwerkingsverband in samenhang met het Passend Onderwijs.

• Het opstellen van een sociaal statuut.

In 2013 zal de GMR doorgaan met deze vorm van participatie in de beleidsontwikkeling 

bij Talent. 

 

Risico’s en kansen
Talent heeft op gestructureerde wijze de risico’s voor de organisatie opnieuw  

geëvalueerd. Hieruit komt naar voren dat met name de volgende factoren grote  

impact kunnen hebben op de continuïteit:  

• Kwaliteit van personeel (regulier en vervanging).

• Kwaliteit van leiderschap van de organisatie (op schoolniveau en bovenschools).

• Onderwijskwaliteit onder toenemende druk door formatiebeperking en (vermeen-

de) werkdruk.
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• Ongelijkmatige leeftijdsopbouw en kwaliteitenmix van personeel.

• Gebrek aan mobiliteit en flexibele inzet.

• Dalende leerlingaantallen.

• Onzekerheid over compensatie stijgende loonkosten, sociale lasten.

• Gebrekkige sturingsinformatie over personeel en onderwijskwaliteit. 

• Mogelijke imagoschade door organisatorische veranderingen.

• Administratieve organisatie op schoolniveau (o.a. leerlingadministratie,  

controle facturen).

• Leegstand lokalen (met name KlimOp en Bussel).

• Ziekteverzuim, specifieke risico’s: bonus/malus VF en WGA premie.

Om bovengenoemde factoren te monitoren zijn de volgende zaken reeds in gang gezet 

en/of gecontinueerd: 

• Uitvoeren van het handboek gesprekkencyclus en dit uitbreiden naar het  

structureel voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

• Structureel begeleiden en coachen van leidinggevenden en hen vervolgens aan-

spreken op hun handelen; het benoemen van mogelijkheden en het stimuleren van 

samenwerking zoals het delen van kennis, ervaringen en vaardigheden met als 

doel sterker te worden als geheel; het herzien van de autonomie van directeuren.  

• Vragen van een flexibele opstelling ten aanzien van werklocatie, werkdagen, 

groepstoewijzing etc. aan de medewerkers.

• Periodiek analyseren van leerlingenprognoses om daarmee vinger aan de pols 

te houden qua leerlingenverloop. Op deze manier kan Talent onderbouwd beleid 

maken op bijvoorbeeld huisvesting, personele inzet en meerjarenbegrotingen.

• Tijdig inspelen op veranderingen in inkomsten en uitgaven via tussentijdse  

rapportages, de meerjarenbegrotingen en het bestuursformatieplan.  

Talent formuleert onderbouwd financieel beleid om de structurele uitgaven  

in lijn te houden met structurele inkomsten.

• Het hanteren van een P&C cyclus voor opbrengsten en onderwijskwaliteit middels 

het LVS en het WMK model (kwaliteitssysteem). 

Daarnaast wordt in 2013 een begin gemaakt met:

• Verder verbeteren en stroomlijnen van de interne en externe communicatie.

• Ontwikkelen van eenduidige AO-procedures op schoolniveau.

• Actieve benadering om samen met brede school partners voor leegstaande  

lokalen een goede bestemming te vinden.

• Voortzetting van nieuw verzuimbeleid in samenwerking met Tredin.

Talent ziet de volgende kansen om de continuïteit te waarborgen: 

• Benutten van reorganisatiemogelijkheden op directie- en bovenschools niveau 

(staffuncties).

• Door pro-actieve communicatie met ouders en personeel de kwaliteit van onze 

dienstverlening beter volgen en verbeteren. 

• Samenwerken met andere partijen (onder meer voor detachering van personeel). 

• Inzetten van de vervangingspool door opleidingsmogelijkheden te bieden.

• Participeren in de ontwikkeling van nieuw huisvestingsbeleid via de kaart van Hoorn. 

• Doorbreken van klassikale systemen door meer teamgericht te gaan werken.

• Invoeren van Passend Onderwijs en de specialisatie van scholen. 

• Verhogen van kwaliteit via het ontwikkelen/opleiden van personeel.

• Verder implementeren van kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem (WMK).
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In het strategisch meerjarenbeleid voor de periode 2012-2015 zijn de genoemde  

risico’s en kansen in samenhang opgenomen als beleidsvraagstukken en beleids-

plannen. 

Communicatie & PR
Binnen de werkgroep Communicatie en PR is in 2012 een plan uitgezet om de websites 

van de scholen en bovenschools sprankelender te maken en extra ondersteuning  

te bieden aan één van onze scholen om negatieve beeldvorming weg te nemen.  

Hierbij wordt Talent ondersteund door een extern deskundige, die tevens de werk-

groep Communicatie en PR zal ondersteunen.

Naar aanleiding van de enquête die in 2011 is uitgezet onder alle personeelsleden,  

is in 2012 een ontwerp gemaakt voor de nieuwe digitale nieuwsbrief. In december 

2012 is de eerste versie van de nieuwsbrief verzonden aan alle personeelsleden.  

Vanwege beperkte mogelijkheden binnen onze website is afgeweken van het uitge-

werkte ontwerp. Dit zal in 2013 met de websitebouwer verder worden opgepakt.

Het ‘Lokaal van de Toekomst’, een multifunctionele ruimte in een monumentaal pand 

van Talent in de binnenstad van Hoorn, zal een actieve rol krijgen binnen het on-

derwijs van Talent. Ook in 2012 zullen leerlingen in deze ruimte de mogelijkheid  

krijgen om (interactieve) opdrachten te doen met o.a. als onderwerp: de geschiede-

nis van Hoorn en Hoornse monumenten. Deze ruimte zal ook gebruikt worden door  

scholen om onderwijsleerpakketten met elkaar te delen (bijvoorbeeld ‘leskisten’). 
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Talent is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling op 

de scholen. Die verantwoordelijkheid heeft Talent vertaald in de onderstaande missie 

en visie.

Missie
‘Talent is de beste organisatie voor basisonderwijs van West-Friesland.’

Het gemiddelde is voor Talent niet genoeg. De uitdaging is om de opbrengsten struc-

tureel boven de landelijke inspectienorm uit te laten komen. Dit komt tot uiting in de 

resultaten van taal, lezen, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast zijn 

er door de inspectie indicatoren opgesteld ten aanzien van de sociale veiligheid op 

scholen. Ook hier wil Talent structureel boven de landelijke inspectienorm presteren. 

We willen dit bereiken met onderstaande visie.

De visie van Talent
‘Talent is een professionele, initiatiefrijke organisatie die zich richt op de ontwikkeling 

van talenten en ondernemend gedrag van kinderen en personeelsleden in een veilig 

sociaal-pedagogisch klimaat. Talent biedt haar leerlingen maximale onderwijskansen 

ongeacht aanleg, afkomst, sekse of levensbeschouwing. Hierna wordt een overzicht 

gegeven van de belangrijkste basisgegevens en ontwikkelingen van de scholen. Dit 

is een actueel overzicht per december 2012. Van elke school zijn enkele bijzondere 

punten uitgelicht.

2. Onderwijs en Kwaliteit



Jaarstukken 2012 Talent

10

School Aantal leerlingen Inspectieoordeel Schoolontwikkeling

De Bussel 182 Zwak* • Vreedzame school

    • Van zwak naar voldoende

Klimop 81 Voldoende • SlimFit-school

    • Herbezinning op profiel

De Troubadour 94 Voldoende • Voorbeeldschool vreedzame school- en wijkontwikkeling

De Tweemaster 191 Voldoende • Teamontwikkeling op professionele communicatie

Daltonschool 

Het Fluitschip 132 Voldoende • Samenwerking is kracht

    • Met buurtschool en school in Afrika

Socrates 171 Voldoende • Groeischool in nieuwe wijk

    • Engels vanaf groep 1

De Zonnewijzer 327 Voldoende • SlimFit-school 

    • Cultuur- en natuureducatie, milieu & techniek

    • Onderzoekend leren en themagericht onderwijs

Jules Verne 181 Zwak** • Van zwak naar voldoende

    • Sterke verbetering van onderwijsresultaten binnen een jaar

Wereldwijzer 146 Voldoende • Teamonderwijs Op Maat

    • Voorbeeldschool in Nederland

    • SlimFit-school

Montessori 377 Voldoende • Ontwikkeltraject naar modern montessorionderwijs met hoge opbrengsten

Ooievaarsnest 236 Voldoende • SlimFit-school

    • Uitbouw van Talentontwikkeling

De Klipper 570 Voldoende • Taalschool

    • Profilering op techniek door vindplaatsschool
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Toelichting zwakke scholen

De Bussel*

De inspectie concludeert dat de Bussel zich op de onderzochte indicatoren heeft  

verbeterd. Voor sommige indicatoren leidt dit tot een voldoende beoordeling. Voor  

enkele andere indicatoren niet en zal de school nog een verdere kwaliteitsslag  

moeten maken. Wel zijn de tussentijdse resultaten nu voldoende. De eindresultaten 

voor 2012 zijn echter onvoldoende.

Verbeterpunten liggen op de gebieden:

• Didactisch handelen (verbeteren actieve betrokkenheid van leerlingen).

• Afstemming (leraren kunnen instructies beter afstemmen op verschillen in 

 ontwikkeling tussen kinderen).

• Zorg (betere analyse om de zorg voor zorgleerlingen te verbeteren).

• Kwaliteitszorg (planmatig werken aan verbeteractiviteiten en verantwoording 

 over de onderwijskwaliteit aan belanghebbenden).

Per april 2013 moet de onderwijskwaliteit van de school weer van voldoende  

niveau zijn. Hieraan voorafgaand voert de inspectie een afsluitend onderzoek naar de 

kwaliteitsverbetering uit.

Jules Verne**

De interim directie wordt gevormd door eigen directie van de Talentscholen. 

De inspectie is tevreden over de voortgang van het verbeterproces.

Verbeterpunten liggen op de volgende gebieden:

• Ouderbetrokkenheid vergroten.

• Consequente gedragsregels vaststellen en eenduidig handelen als basis hiervoor 

nemen.

• Planmatig werken met een beredeneerd aanbod op het gebied van Begrijpend 

 Lezen en Rekenen.

• Onderwijsaanbod gebaseerd op onderwijsbehoeften van de leerlingen.

• Zorg en begeleiding met een helder zorgplan als uitgangspunt.

• Werken met analyses, doelen en evaluaties van plannen en planningen.

Eind juni 2013 moet de onderwijskwaliteit van de school weer van voldoende niveau 

zijn. Hieraan voorafgaand voert de inspectie een afsluitend onderzoek naar de kwa-

liteitsverbetering uit.

Gesubsidieerde projecten vanuit de gemeente
Kopklas

In het schooljaar 2011-2012 start voor het zesde jaar op de Jules Verne een Kop-

klas. Kopklas Hoorn is een schakelklas voor kinderen (allochtoon en autochtoon) die  

door een taalachterstand niet het advies krijgen waarvoor zij wel de capaciteiten  

hebben. Het extra leerjaar is bedoeld om kinderen, na een jaar intensief taalonderwijs, te  

laten uitstromen met het advies dat bij het niveau van het kind past. Sinds de start van 

Kopklas Hoorn is het leerlingenaantal ieder jaar toegenomen; inmiddels is het aantal 

aanmeldingen groter dan de beschikbare plaatsen. Dit geeft aan dat Kopklas Hoorn 

in een grote behoefte voorziet. Kopklas Hoorn is een Hoornse voorziening, kinderen 

woonachtig in Hoorn krijgen voorrang bij aanname. Een klas kan niet groter dan vijf-
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tien leerlingen zijn. Zijn er minder dan vijftien aanmeldingen van Hoornse leerlingen 

dan kunnen de resterende plaatsen beschikbaar worden gesteld voor kinderen uit de 

omgeving van Hoorn. In de afgelopen jaren is gebleken dat kinderen baat hebben bij 

een extra jaar Kopklas. Vrijwel alle kinderen stroomden met een hoger advies uit dan 

het eerste advies van de basisschool. Naast het hogere advies is een belangrijk voor-

deel dat leerlingen geen studiejaar VO verliezen en dat kinderen met een stevigere 

basis in het VO kunnen starten.

Nieuwkomersklas
Er is in Hoorn nog steeds instroom van (buitenlandse) leerlingen die de Nederlandse 

taal nog niet machtig zijn. De bovenbestuurlijke voorziening hiervoor is de nieuw-

komersklas, verbonden aan de Jules Verne. De gemeente Hoorn betaalt deze voor-

ziening. Via een intensief programma worden de kinderen in één jaar voorbereid op de 

instroom op een Hoornse basisschool naar keuze. De kinderen staan ingeschreven op 

de Jules Verne en gaan op woensdag naar hun toekomstige school. Hier doen zij ook 

mee aan de vieringen en de schoolreis. In 2012 zijn er 13 leerlingen ingestroomd en  

14 leerlingen uitgestroomd (in totaal hebben er 25 verschillende leerlingen in 2012 een 

gedeelte van het jaar deelgenomen aan het programma van de nieuwkomersklas).
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Brede Schoolontwikkeling Hoorn
Doel
Door een stevige impuls van de gemeente is de helft van de basisscholen betrokken 

bij brede schoolontwikkeling.

1. Randvoorwaardelijk

 De gemeente heeft per 1 augustus 2012 een brede school coördinator aangesteld. 

Dit is gebeurd aan de hand van een zorgvuldige werving en selectieprocedure.  

Talent was vertegenwoordigd in de selectiecommissie.

2. De brede schoolnotitie 

 De brede schoolnotitie is omgezet in een werkplan “brede school in Hoorn”. In het 

werkplan zijn concreter uitgewerkt:

a. De financiën: de begroting voor 2012-2013 en 2014, inclusief de dekking vanuit 

de gemeente.

b. De planning van brede schoolontwikkeling in wijken. Uitgangspunt is aanslui-

ten op bestaande wijkontwikkelingen.

c. De procedurele stappen om met brede schoolontwikkeling in de wijk aan de 

slag te gaan zijn beschreven. Deze stappen bestaan uit een intentieverklaring, 

het indienen van het format, de beoordeling door de stuurgroep.

d. Een format voor de scholen om een aanvraag voor brede schoolontwikkeling 

(project) in te dienen bij de stuurgroep. 

e. De kwaliteitscriteria waaraan een brede school moet voldoen.

3. Ondersteuning

 Er is ondersteuning vanuit Sardes. Sardes is een landelijk bureau met specifieke 

kennis op het gebied van brede schoolontwikkeling. Deze ondersteuning is be-

schikbaar voor de stuurgroep en de scholen.

4. De gemeente

 De rol van de gemeente is duidelijker gedefinieerd. In de notitie is de relatie gelegd 

en samenhang gezocht met de verschillende beleidsterreinen: VVE, Centrum voor 

Jeugd en Gezin, de Vreedzame wijk/stad en het onderwijsachterstanden beleid. 

Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van Talentontwikkeling, Huisves-

ting, Sport, Kunst, Cultuur en Vergrijzing zijn belangrijke elementen in de notitie. Ook 

wordt de inzet van de combinatiefunctionaris nadrukkelijk meegenomen.

5. Wijkontwikkeling

a. Er is begonnen in de gebieden:

 Kersenboogerd-Centrum (De Hoeksteen en de Duiventil)

 Hoorn Noord (Het Fluitschip en de Bernardus van Bockxmeerschool) 

 Er wordt een combinatiefunctionaris op het gebied van cultuur ingezet.

b. In januari 2013 wordt een doorstart gemaakt in de Grote Waal (3 scholen).

c. In de Bangert & Oosterpolder zijn voorbereidende gesprekken gevoerd om te 

gaan starten. Er is al een combinatiefunctionaris voor sport ingezet.

d. In Risdam Noord zijn inventariserende gesprekken gevoerd. (3 scholen)

Weer Samen Naar School
De leerlingzorg op alle Talentscholen wordt voor een belangrijk deel bepaald door het 

zorgbeleid van het samenwerkingsverband van HOORN 1, waarin Talent participeert. 

De kern van het Zorgplan van het samenwerkingsverband is om zo goed mogelijk in 

te spelen op de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Talent zet daarbij in op het 

vergroten van de kwaliteiten van de leerkrachten. Om dit te realiseren wordt continu 

gewerkt aan het optimaliseren van de zorgstructuur. In 2012 is het werken met een 

groot zorgteam op alle scholen verder geprofessionaliseerd.
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In 2012 is er een gestructureerd overleg met alle Intern begeleiders van de Talent-

scholen in het leven geroepen. Zorg en begeleiding van kinderen, kwaliteitszorg en 

opbrengstgericht werken zijn hierbij de centrale thema’s die worden besproken.

Hierbij wordt direct aangesloten op de belangrijkste indicatoren van de inspectie. 

Op bestuurlijk niveau is er een intensief samenwerkingsproces opgestart met de 

samenwerkingsverbanden HOORN 2 en De Streek. Dit heeft geleid tot een nieuw 

samen werkingsverband “de Westfriese Knoop”. Hiermee wordt voldaan aan de Wet 

Passend Onderwijs.  Dit samenwerkingverband zal de taken van de huidige samen-

werkingsverbanden overnemen. De bestaande samenwerkingsverbanden zullen dan 

ophouden te bestaan. Talent is nauw betrokken bij de oprichting en inrichting van dit 

nieuwe samenwerkingsverband. De algemeen directeur van Talent is bestuurslid van 

het nieuwe samenwerkingsverband.

Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg in het onderwijs staat landelijk hoog op de agenda. Binnen Talent is 

in het schooljaar 2011-2012 een scholingstraject gestart gericht op kwaliteitszorg. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van WMK (Werken Met Kwaliteit) van Cees Bos. De 

implementatie van WMK duurt twee jaar. 

Aan het eind van dit schooljaar heeft elke school zijn eigen kwaliteitskaarten op het 

gebied van Leertijd, Didactisch handelen en Pedagogisch handelen gemaakt. Daar-

naast worden er tijdens dit traject diverse beleidsstukken gemaakt, waaronder een 

katern Zorg en Begeleiding.

Bij WMK zijn zowel directies, intern begeleiders als leerkrachten en ouders betrokken. 

Binnen het kader van WMK worden diverse vragenlijsten afgenomen, bijvoorbeeld 

een tevredensheidsvragenlijst bij leerkrachten, ouders en kinderen. 

Waar mogelijk worden deze lijsten vanaf het schooljaar 2012-2013 bovenschools uit-

gezet zodat er op die manier bestuursbreed gestuurd kan worden op kwaliteit.

Om o.a. dit traject te coördineren heeft Talent een bovenschools medewerker  

kwaliteit aangesteld. Deze medewerker bewaakt de gemaakte afspraken m.b.t. WMK, 

maar is daarnaast ook actief betrokken bij diverse landelijke ontwikkelingen op het 

gebied van kwaliteitszorg. Zo neemt zij deel aan Vensters voor PO. Dit is een lande-

lijk project waarbij een systeem wordt opgezet dat het voor ouders mogelijk maakt  

om op een snelle overzichtelijke manier de kwaliteit van een school te beoordelen 

(www.vensterspo.nl).
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Ook heeft zij zich aangesloten bij de Kennisgroep kwaliteit van de PO raad. Deze 

groep bestaat uit beleidsmedewerkers kwaliteit uit het hele land. Onder leiding van 

mensen van de PO raad worden ervaringen uitgewisseld en wordt bijvoorbeeld door 

de inspectie informatie gegeven over de nieuwste toezichtsnormen en hoe besturen 

kunnen voorkomen dat zij verrast worden door een oordeel van de inspectie.

Een ander belangrijk aspect van de werkzaamheden van de beleidsmedewerker kwaliteit 

is het verzamelen en bespreken van de resultaten (van het leerlingvolgsysteem) van 

de diverse scholen van Talent. Door het analyseren van de opbrengsten en die met  

elkaar te bespreken kan je zo nodig beleid aanpassen. Dit geldt zowel op school-  

als op bestuursniveau. Vanaf het schooljaar 2012-2013 worden de resultaten in elk  

geval één keer per jaar bovenschools besproken. Bij het bespreken van deze resul-

taten worden uiteraard de geldende landelijke normen meegenomen.

De beleidsmedewerker kwaliteit speelt een belangrijke rol in het ondersteunen  

en aansturen van de intern begeleiders van Talent. Dit betreft dan met name onder-

wijsinhoudelijke zaken en het maken van bestuursbrede afspraken met betrekking tot 

Zorg en kwaliteit.

Zo wordt er in het schooljaar 2012-2013 extra aandacht geschonken aan het optimaal 

gebruiken van het administratiesysteem ESIS. Met name de intern begeleiders zullen 

verder getraind worden in het genereren en interpreteren van de diverse toetsover-

zichten die uit dit systeem gehaald kunnen worden. Vanaf het schooljaar 2013-2014 

kunnen scholen deze overzichten gebruiken bij het bespreken van de tussen- en eind-

resultaten op schoolniveau.
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Talent wil met haar onderwijs steeds aan kunnen sluiten bij de laatste ontwikke lingen. 

De medewerker kwaliteit zorgt er daarom voor dat relevante informatie zo snel  

mogelijk bij de scholen terecht komt. Aangezien zij nauw contact onderhoudt met de 

scholen kan zij ook vroegtijdig signaleren waar eventueel een scholingsbehoefte ligt 

of juist waar de sterke punten van een school liggen. Van elkaars kwaliteiten kunnen 

we immers heel goed gebruik maken.

Met de komst van de medewerker kwaliteit is een eerste stap gezet om de kwaliteit 

van het onderwijs van de Talentscholen te monitoren en te waarborgen. 

Alle bovengenoemde zaken hebben tot doel om met elkaar te zorgen voor goed  

onderwijs en hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen. Dat geldt 

zowel op schoolniveau als op bestuursniveau.
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In 2012 is het meerjarenbeleidsplan “De leertijd van je leven” voor de periode  

2011-2015 vastgesteld. Deze beleidsvisie geeft hoofdlijnen voor het onderwijs-,  

organisatie-, personeels- en financieel beleid. Het bestuursformatieplan is onderdeel 

van de uitwerking van deze strategische beleidsvisie. Tevens is het meerjaren   for-

matiebeleid de onderlegger voor de meerjarenbegroting. 

Voor de komende jaren wordt, net als afgelopen jaren, een daling van het aantal  

leerlingen verwacht. Omdat het leerlingenaantal de belangrijkste basis vormt voor de 

bekostiging laten ook de inkomsten voor de komende jaren wederom een dalende lijn 

zien. Deze daling in beschikbare middelen is direct merkbaar in de scholen. 

Onze belangrijkste doelstelling voor de komende jaren blijft om de personeelsleden 

met een vaste aanstelling in dienst te houden en ondanks de terugloop van middelen 

en formatie op de scholen de onderwijskwaliteit op het huidige niveau te handhaven 

c.q. te verbeteren. 

Gezien de terugloop van het aantal leerlingen zijn bezuinigingen de komende jaren 

onontkoombaar en zal er een grote flexibiliteit van onze personeelsleden gevraagd 

worden om de juiste bezetting en kwaliteit op de school te waarborgen. 

In 2012 is het brinnummer van Socrates opgeheven en zijn de leerlingen ingeschre-

ven bij het brinnummer van het Ooievaarsnest. Socrates blijft als zelfstandige school  

bestaan. Voor zowel de personeelsleden als de leerlingen heeft dit verder geen  

consequenties. 

Werkgelegenheid
Alle vacatures die in 2012 zijn ontstaan zijn ingevuld door personeelsleden die al bij 

ons werken of door personeel aan te stellen via een payroll-constructie met Rand-

stad. Op deze manier worden er geen nieuwe verplichtingen aangegaan. Doordat de 

aanstelling van personeel via een payroll-constructie aanzienlijk hogere loonkosten 

met zich meebrengt, is getracht dit zoveel mogelijk te beperken. Vanwege dit feit heeft 

een aantal jonge leerkrachten een tijdelijke aanstelling bij Talent gekregen. Met hen 

is de afspraak gemaakt dat zij, indien er sprake is van een formatietekort, na afloop 

van de tijdelijke aanstelling in de vervangingspool geplaatst zullen worden. Op deze 

manier zijn er toch jonge leerkrachten ingestroomd en hebben zij uitzicht op een vaste 

aanstelling. 

Op basis van de gegevens uit 2012 met betrekking tot natuurlijke uitstroom, inkomsten 

en de leerlingprognose is de verwachting dat wij de komende jaren de werkgelegen-

heid kunnen garanderen. In 2012 is het document Kaders werkgelegenheidsbeleid 

opgesteld. Dit document geeft de kaders aan waarbinnen de organisatie het werk-

gelegenheidsbeleid vorm geeft. 

Formatiebeleid
Uitgangspunt bij de vaststelling van de formatie is dat de reguliere middelen die  

wij van het ministerie ontvangen ten behoeve van de personele bekostiging aan de 

scholen beschikbaar worden gesteld. In het meerjarenbestuursformatieplan worden 

de personele ontwikkelingen zowel op landelijk niveau als op bestuursniveau opge-

nomen. 

Om onze organisatie financieel gezond te houden moeten rijksvergoeding en kosten 

voor personeel met elkaar in overeenstemming zijn. In 2012 was dit niet het geval.  

Om dit te realiseren is het nodig om vanaf augustus 2013 een extra percentage van het 

budget af te romen. De verwachting is dat de personele inkomsten en uitgaven per 

augustus 2015 in balans zullen zijn.  

Mobiliteit
In 2012 is de directeur van de Jules Verneschool uit dienst gegaan. De werkzaam-

3. Personeel 
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heden worden tijdelijk door een interimdirectie uitgevoerd. In 2013 wordt gekeken 

naar een structurele oplossing. 

De directeur van de Zonnewijzer heeft deeltijd ontslag genomen en is eind 2012 in de 

nieuwe functie van leerkracht begeleider gestart. Deze vacature is intern opgevuld. 

Net als vorig jaar was er in 2012 sprake van interne mobiliteit. Dit heeft grotendeels op 

vrijwillige basis plaatsgevonden. De verwachting is dat ook in 2013 personeelsleden 

van school moeten veranderen. Boventallige medewerkers zullen geplaatst moeten 

worden in de vervangingspool.

Vervangingspool
Talent beschikt over de mogelijkheid om personeelsleden met een vaste aanstel-

ling door plaatsing in de vervangingspool in te zetten. In 2012 is gesproken over 

mogelijkheden om plaatsing in de pool voor personeelsleden aantrekkelijker te  

maken. Het idee is om leerkrachten die de ambitie hebben om zich verder te  

ontwikkelen en een studie te volgen in de pool aan te stellen en extra faciliteiten te  

bieden (b.v. verlofmogelijkheden). Deze mogelijkheid zal in 2013 aan de personeels-

leden worden aangeboden. 

Personeelsmanagement
Om in staat te zijn op toekomstige ontwikkelingen (o.a. passend onderwijs/eisen 

inspectie/terugloop middelen) tijdig, beter en adequaat in te kunnen spelen is het  

nodig om zicht te krijgen op zowel de kwantiteit als de kwaliteit van onze personeels-

leden. In 2012 is gestart met het voeren van gesprekken met alle directeuren waarbij  

geïnventariseerd wordt of de personeelsleden voldoen aan de basiscompetenties en 

de inzetbaarheid in minimaal vier groepen. Door deze uitgebreide inventarisatie per 

school ontstaat er een duidelijk beeld van de kwaliteit en de kwaliteitenmix van ons 

huidige personeelsbestand.

In 2013 zal er met iedere directeur een tweede afspraak gemaakt worden waarbij vast-

gesteld zal gaan worden wat de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbehoefte is 

over een aantal jaar. Hierbij zal gekeken worden welke functies, competenties, 

kwaliteiten, personeelsleden en faciliteiten er nodig zijn om over een aantal jaar het 

onderwijs op de school conform de uitgangspunten van het schoolplan en het meerjaren 

strategisch beleidsplan van Talent op een verantwoorde manier uit voeren. Door dit op 

deze manier in kaart te brengen ontstaat er een goed beeld van de totale organisatie.  

Functieboek
Het functieboek is formeel vastgesteld. Bij Talent zijn er elf functies. Deze functies 

worden in 2013 beschreven en gewaardeerd volgens het systeem van functiewaar-

dering primair onderwijs (FUWA). Voor elke functie zijn dan onder meer de werkzaam-

heden, bevoegdheden, benodigde kennis en vaardigheden vastgesteld. Tevens is de 

bij de functie vastgestelde inschaling duidelijk. Via het functieboek komt het carriè-

reperspectief in beeld. In het proces van werving, selectie, (loopbaan)begeleiding, 

demotie en ontslag speelt dit functieboek een belangrijke rol. Elke school ontwerpt 

vanuit het functieboek het eigen schoolspecifieke functiebouwwerk.
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Opleiden, ontwikkelen en leren
Talent hanteert een gesprekkencyclus waarin veel aandacht is voor de (continue) 

ontwikkeling van medewerkers. Dit sluit aan bij de visie van Talent om te groeien 

naar een ‘lerende organisatie’. Het strategisch leer- en ontwikkelingsbeleid vormt het  

kader waarbinnen onze medewerkers werken aan hun ontwikkeling en is een onder-

deel van ontwikkelingsgericht en opbrengstgericht personeelsbeleid. Het betreffende 

beleidsdocument is in 2012 vastgesteld. 

Ziekteverzuim en ziekmeldingsfrequentie 
Het ziekteverzuimpercentage van Talent blijft ook in 2012 boven het landelijk  

gemiddelde. Vanaf 2012 werkt Talent met arbodienst Tredin en is er meer dan in het 

verleden gerichte aandacht voor onderliggende (veelal niet-medische) oorzaken en 

voor de arbeidsmogelijkheden in plaats van de arbeidsbeperkingen. 

In 2012 steeg het ziekteverzuim naar 8,9% (2011: 7,63%). De belangrijkste reden voor 

het hoge ziekteverzuim is een relatief groot aantal langdurige en niet-beïnvloedbare 

ziektesituaties. 

De ziekmeldingsfrequentie is het cijfer dat aangeeft hoeveel keer een personeels-

lid zich gemiddeld per jaar ziek meldt. Dit ligt in 2012 met 0,8 onder het landelijk ge-

middelde van 1.

De werkgroep personeel heeft vanaf de tweede helft van 2012 een aantal acties in 

gang gezet om een duurzame daling van het ziekteverzuim te bewerkstelligen. Het 

streven is dat Talent over 2013 uitkomt op een ziekteverzuimpercentage van 7,25.  

Dit ligt daarmee iets boven het landelijk gemiddelde in het primair onderwijs. Het 

doel is om in 2015 blijvend minimaal 1 procentpunt onder het landelijk ziekteverzuim-

percentage uit te komen. We zijn ons zeer bewust van het feit dat een laag ziekte-

verzuimpercentage een positief effect heeft op het leerklimaat én op de onderwijs-

kwaliteit c.q. de onderwijsresultaten van de leerlingen. 
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Slagvaardig en flexibel directiemodel 
Talent zal het ook op directieniveau met minder middelen moeten doen. Voor de 

school- en onderwijsontwikkeling is het van belang dat er sterk onderwijskundig  

gericht leiderschap op de scholen aanwezig is. Daarnaast moet er continuïteit zijn in 

de bedrijfsvoering en in het dagelijkse management. Samen met de directeuren zijn  

in 2012 de eerste stappen gezet om te komen tot een slagvaardig en flexibel direc-

tiemodel. Het uitgangspunt is een gerichte onderlinge samenwerking tussen school-

directies. In 2013 worden de contouren van dit model verder vormgegeven als uit-

werking van het strategische organisatiebeleid.  

Innovatie Impuls Onderwijs (Slim Fit)
De vier scholen van Talent die experimenteren onder de vlag van de Innovatie Impuls 

Onderwijs (IIO), beter bekend onder de naam Slim Fit, hebben in 2012 verdere stappen 

gezet. Er is sprake van een taai maar tevens leerrijk proces. Het is voor leerkrachten 

verre van eenvoudig om het zo vertrouwde klassikale systeem geheel of gedeelte-

lijk los te laten. De kansen die er liggen om binnen een andere organisatievorm op 

een school van elkaars specifieke talenten gebruik te maken, komen steeds beter in 

beeld. Het traject loopt tot en met 2014. 
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Meerjaren onderhoud
Talent en Penta werken reeds meerdere jaren intensief samen op dit gebied.

Op deze wijze kunnen beide besturen via schaalvergroting een optimale prijs/kwa-

liteit verhouding bij de uitvoerders realiseren. Daarnaast worden waar mogelijk de 

beleidsmatige taken regelmatig verdeeld en kunnen we van elkaars know how en 

ervaring gebruik maken. 

Zoals ieder jaar zijn ook in 2012 de nodige onderhoudswerkzaamheden aan de gebou-

wen uitgevoerd, zowel op grond van de meerjaren onderhoudsplanning (MOP) als op 

aangeven van de schoolleiding. Belangrijk aandachtspunt in 2012 is het herstel van de 

tekortkomingen die geconstateerd zijn tijdens de wettelijk verplichte EBI-keuringen 

van cv-installaties. Diverse herstelwerkzaamheden in cv-ruimtes zijn uitgevoerd in 

overleg met de milieudienst en de gemeente Hoorn met als resultaat dat deze ruimtes 

bouwkundig voldoen aan de wettelijke eisen.

Een ander belangrijk aandachtspunt in 2012 is het buitenschilderwerk. Hiervoor is in 

2008 een langjarig contract afgesloten met de fa. Langhout dat in 2013 afloopt. In-

specties bij diverse scholen laten zien dat het werk niet naar behoren is uitgevoerd. 

De fa. Langhout is hierover schriftelijk aangesproken en is gevraagd met een plan van 

aanpak te komen om de zaken te herstellen en alsnog goed op te leveren. 

Dit plan is er niet gekomen en eind december 2012 kregen we bericht dat de fa. Lang-

hout failliet is. Momenteel zijn we in de voorbereidende fase van een nieuwe aanbe-

steding.

Daarnaast zijn we in gesprek met Penta inzake het totale proces van het onderhoud 

van onze schoolgebouwen. Een aantal zaken maakt dat we dit proces moeten herzien:

• Er is een wetsvoorstel in de maak om het buitenonderhoud over te hevelen van de 

gemeenten naar de scholen per januari 2015.

• Het contract voor het buitenschilderwerk met de fa. Langhout 

loopt volgend jaar af.

• We hebben als besturen meer expertise nodig op dit vlak.

• Er zijn mogelijkheden om “mee te liften” met aanbestedingen door de gemeente Hoorn 

zoals momenteel de aanbesteding E&W (beheer van de technische installaties).

Asbestinventarisaties 
In 2011 werd bekend dat de Tweede Kamer wil dat uiterlijk 1 juli 2012 alle scho-

len die gebouwd zijn voor 1994, zijn geïnventariseerd op asbest. In samenwerking 

met de gemeente Hoorn en een aantal andere Hoornse schoolbesturen zijn in 2012  

asbestinventarisaties uitgevoerd bij de gebouwen van het basisonderwijs. Deze  

samenwerking is gericht op voordelen van schaalgrootte, uniforme aanpak en goede, 

eensluidende communicatie over dit onderwerp naar alle betrokkenen. Het afgelopen 

jaar zijn 12 schoolgebouwen van Talent geïnventariseerd. Er zijn geen calamiteiten 

geconstateerd. In drie gebouwen is de noodzaak tot kleinschalige asbestsanering 

vastgesteld. Bij het Fluitschip gaat het om vensterbanken die moeten worden ver-

vangen tegelijk met de renovatie van de kozijnen, bij Bussel en Troubadour betreft 

het aanpassingen in de uitpandige stookhokken. Wij hebben in nauw overleg met de 

gemeente de scholen en de ouders van de resultaten van de asbestinventarisaties op 

de hoogte gesteld. 

De gemeenteraad is middels een brief op de hoogte gesteld en er is door de gemeente 

en de betrokken schoolbesturen gezamenlijk een persbericht over dit onderwerp uit-

gebracht.

4. Bedrijfsvoering
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Frisse scholen
De gemeente heeft het restant van de subsidie Frisse Scholen dat niet is ingezet  

tijdens het eerste deel van het traject beschikbaar gesteld aan de schoolbesturen voor 

aanvullende maatregelen. Voor Talent en Penta samen gaat het om een bedrag van 

ongeveer € 120.000,-. Deze middelen worden ingezet bij de scholen waar uit de GGD 

metingen blijkt dat aanvullende maatregelen nodig zijn en die nog niet in het vorige tra-

ject dat in 2011 is uitgevoerd, waren betrokken. Bij Talent gaat het om de Montessori-

school, locaties Gravenstraat en Joh. Messchaertstraat, de Bussel en de Zonnewijzer.  

Bij deze gebouwen is o.a. glasfolie aangebracht en zijn de raambedieningen op de 

bovenramen vervangen. Alle werkzaamheden zijn eind 2012 afgerond.

Onderwijshuisvesting
Met betrekking tot het onderwerp onderwijshuisvesting staat het volgende in het 

college-uitvoeringsprogramma:

“Voor het basisonderwijs wordt een toekomstplan opgesteld over de huisvesting 

van het basisonderwijs, rekening houdend met bevolkingsprognoses, leerlingen-

prognoses en de bestaande huisvestingscapaciteit. Hierop dient de gemeente Hoorn 

samen met de schoolbesturen te anticiperen.” Dit toekomstplan krijgt de naam “Kaart 

van Hoorn”. 

De gemeente Hoorn heeft in dit kader de eerste fase afgerond. Hierin zijn diverse 

gegevens zoals leerling-prognoses, capaciteit van de schoolgebouwen en de con-

sequenties voor de bezetting van de gebouwen op lange termijn in kaart gebracht.  

Een aantal aspecten zoals uitstraling, veiligheid, bouwkundige staat, binnenmilieu, 

functionaliteit en exploitatie wordt nog onderzocht. Deze onderdelen zullen in de 

tweede fase worden beoordeeld door middel van een Quickscan.

Ook formuleert de gemeente haar visie op 

de kwaliteit van de huisvesting voor het PO 

in een notitie. Dit stuk is in januari 2013 met 

de besturen besproken. Uitgangspunt is om 

een gezamenlijke visie van gemeente en school-

besturen aan het college te presenteren. Deze visie 

vormt de basis voor de aanbesteding van de tweede fase van 

het traject dat in 2013 zal leiden tot een volwaardig toekomstplan voor de huisvesting 

van het primair onderwijs.

Overige zaken
Het schoonmaakbedrijf heeft per 1 januari 2012 het contract opgezegd omdat men, 

naar men zelf aangeeft, te laag heeft ingeschreven destijds. Talent en Penta zijn een 

traject van Europese aanbesteding gestart met een andere adviseur. We richten ons 

hierbij specifiek op het MKB. Zij zijn uitgenodigd op een voorlichtingsbijeenkomst 

waar de branche zelf input kon geven voor bestek en plan van eisen. Vervolgens is 

een aanbestedingsdocument gemaakt waarin o.a. de volgende uitgangspunten zijn 

opgenomen:

• Vaste prijs (geen prijsduiking!).

• Drie percelen zodat ook de kleinere regionale spelers kunnen inschrijven.

• Vraagstelling d.m.v. casussen waarbij de partijen hun eigen visie op schoonmaak in 

scholen kunnen formuleren.

• Contract voor onbepaalde tijd met opzegtermijn van zes maanden.

• Geen uitgebreide boeteclausules maar wederzijds vertrouwen.
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De publicatie was begin mei, er zijn ongeveer 20 bedrijven aangemeld. Vanuit de  

branche is positieve feedback gegeven over de insteek die we hebben gekozen.  

Na een zorgvuldig selectieproces zijn de drie percelen aan twee bedrijven gegund, te 

weten Victoria (2 percelen) en Alcmaria (1 perceel).

Locatie Hanebalk
De Klipper zal het gebouw Hanebalk vrij maken per augustus 2013. We zijn met de 

school en de gemeente Hoorn in overleg over het “teruggeven” van dit gebouw. Naar 

verwachting zal Dynamis (Penta) met een aantal groepen de Hanebalk gaan betrekken.

Gebouwelijke aanpassing Wereldwijzer
Bij Wereldwijzer zijn opnieuw belangrijke stappen gezet om beter te kunnen voldoen 

aan het TOM (Team Onderwijs op Maat) concept. In de zomervakantie zijn twee  

lokalen met elkaar verbonden middels een doorbraak. In de kerstvakantie zijn nog 

eens twee lokalen tot een unit getransformeerd. Dit betekent dat in het nieuwe jaar 

alle units van de school dit onderwijsconcept ook ruimtelijk met succes kunnen  

toepassen. 

Speelplein Socrates
Samen met de school en de OR wordt de laatste hand gelegd aan een plan voor het 

opknappen van het speelplein van de Lage Hoek. De school heeft via verschillende 

acties een bedrag van € 8.500,- opgehaald. Ook de gemeente zal, als alles volgens 

plan verloopt, via het aanleggen van een natuurtuin een steentje bijdragen. Talent 

neemt in de begroting van 2013 middelen op om het plein van Socrates tot een heerlijk 

speelplein voor kinderen te maken.

Administratieve organisatie
Met ingang van 1 januari 2012 is het administratiekantoor Kinobi gaan werken met 

een nieuw systeem voor de personeels- en salarisadministratie (PSA), namelijk Profit 

van Afas. De financiële administratie (FA) wordt al sinds 2008 via de Profit software 

van Afas gevoerd. De overgang vormt een belangrijke uitdaging voor Kinobi en is niet 

zonder problemen verlopen. Door grote inzet van de medewerkers is het gelukt de 

salarisbetalingen steeds tijdig uit te voeren. Er is echter nog heel wat werk nodig om 

de administratieve processen goed te laten verlopen. Ook blijkt dat door de overgang 

fouten zijn gemaakt bij het invoeren van de premies van de sociale lasten, met name 

de WGA premie. Daardoor is de realisatie van de sociale lasten aanzienlijk hoger dan 

begroot (zie ook de toelichting bij de jaarrekening).

Daarnaast blijkt het heel lastig om standaard rapporten te genereren, zoals bijv. het 

standenregister en andere signaleringslijsten die worden gebruikt om de processen 

van de PSA te controleren en te borgen. We hebben daardoor intern extra controles 

moeten uitvoeren.

De migratie naar het nieuwe systeem heeft niet alleen voor de klanten van Kinobi 

maar ook voor de eigen organisatie veel impact gehad. Men erkent dat deze impact is 

onderschat en dat men Talent niet het gebruikelijke niveau van dienstverlening heeft 

geboden. Er is het afgelopen jaar al veel opgelost maar er moet nog veel worden  

gedaan om de dienstverlening weer op het niveau te brengen dat we met Kinobi over-

een zijn gekomen.

In november 2012 is ook door Deloitte tijdens de jaarlijkse tussentijdse controle  

geconstateerd dat de gebruikelijke controle van de salarissen niet mogelijk was  

vanwege het ontbreken van de benodigde output van Afas. Men onderkent dat  
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Talent dit heeft ondervangen door een alternatieve controlemaatregel toe te passen 

die als toereikend kan worden gekwalificeerd. In de FA zijn geen fouten of bevindingen  

geconstateerd. 

Onderzoek inspectie financiële situatie
De inspectie heeft in 2012 een onderzoek gedaan naar de financiële situatie bij Talent 

omdat we op de peildatum (2010) een hoge kapitalisatiefactor en één of meer zwakke 

scholen hadden. Men heeft op grond van de aangeleverde gegevens geconstateerd 

dat Talent aan een afbouw van de reserves werkt en na 2014 in lijn zal komen met de 

gestelde norm voor de kapitalisatiefactor (zie ook toelichting jaarrekening).

Leerlingenadministratie
Eind 2012 is geconstateerd dat niet op alle scholen de leerlingenadministratie 

wordt gevoerd conform de gestelde eisen en ook dat deze niet altijd voldoet aan de  

geldende regelgeving. Een correcte leerlingenadministratie is van het grootste belang 

voor een onderwijsorganisatie. Voor 2013 is dit onderwerp daarom een van de speerpun-

ten als het gaat om het verder verbeteren van de bedrijfsvoer ing. Met onder steuning van 

het bestuursbureau zullen hiervoor een duidige proce dures worden ontwikkeld en op alle 

scholen worden ingevoerd.

ICT
Begin 2012 zijn 6 ICT coördinatoren aan de slag gegaan met het opzetten van het 

ICT- kernteam dat vanaf augustus 2012 werkzaam is. Dit kernteam heeft als opdracht 

meegekregen een plan van aanpak te maken voor de taken die het ICT-team toegewe-

zen heeft gekregen, zowel bovenschools, als op de scholen. Het team werkt daarbij 

ook uit:

• Hoe zij de activiteiten aanpakken en inplannen

• Hoe de onderlinge rolverdeling zal zijn

• Wanneer zij bij elkaar komen voor afstemming

• Welke rapportages zij verzorgen

• Welke planning zij aan zullen houden

• Hoe zij de kwaliteit en voortgang gaan waarborgen

• Welk budget er nodig is

In augustus is het ICT kernteam in werking getreden. Het kernteam is opgedeeld in 

drie tweetallen, die elk een aantal scholen onder hun hoede nam. Directe gevolgen 
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waren al snel merkbaar; meer standaardisering op scholen op het gebied van infra-

structuur en documentopslag. Daarnaast zijn de punten aangepakt zoals die in het 

projectplan beschreven zijn. Op elke school is iemand aanwezig voor de eerste tech-

nische hulpverlening, de zgn. EHBC’er (Eerste Hulp bij Computer Problemen). Daar-

naast werken we op de scholen van Talent nu meer volgens één standaard op het 

gebied van inloggen en documentopslag.

Scholing
In oktober is een nulmeting gehouden onder al het personeel van Talent om te kijken 

wat het vaardigheidsniveau was op ICT gebied. Aan de hand van die uitslagen is een 

eerste scholingsplan ontstaan voor het eerste kwartaal van 2013. Basisbeheersing 

van de computer en het Officepakket en werken met het digibord komt als meest 

noodzakelijk uit de meting.

Websites
Begin 2012 zijn we met alle websites overgestapt naar BasisOnline. 

Hoofdreden is dat het beheersmatig makkelijker werkt, als mede 

de beveiliging achter de website. Een andere reden om te  

kiezen voor BasisOnline was dat zij een goed meeden-

kend bedrijf zijn die voldoet aan de eisen die wij stellen 

aan websites voor de scholen van Talent op technisch 

en beheer gebied.
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Vooruitblik
Eind 2012 is een aantal zaken in gang gezet die in 2013 afgerond zullen worden. In 

het komende jaar gaan we een flinke slag slaan in modernisering van ICT binnen  

Talent. De ontwikkelingen gaan snel en Talent gaat daarin mee. De volgende ont-

wikkelingen zijn al in gang gezet: de overstap naar Ziggo zakelijk internet waardoor alle  

scholen voorzien worden van een professionele internetverbinding; noodzakelijk  

omdat veel software voor de leerlingen webbased is. Daarnaast de aanleg van een  

professioneel draadloos netwerk en we kijken hoe we meer mobiel kunnen werken  

(laptops, tablets). Ook gaan we meer werken “in the cloud”. 

Praktisch betekent dit dat we met QLICT gaan kijken naar een on-

line werkomgeving met veel mogelijkheden, waar onder het werken 

met Office 365, waardoor documenten worden opgeslagen op internet  

en dus altijd bereikbaar zijn, ook thuis. De contracten met QLICT zullen opnieuw  

bekeken worden. Nieuwe ontwikkelingen, waaronder het online werken, brengt dit  

met zich mee. Tegelijk met de overgang naar de QLICT Online omgeving gaan we kritisch  

kijken naar ons autorisatiebeleid. Dit zal opnieuw worden opgezet om de beveiliging 

van gegevens te maximaliseren. Tot slot zullen we kijken welke mogelijkheden ICT 

& Techniek er zijn om de scholen van Talent ook als Techniekscholen te profileren.  

Het begin is al gemaakt door de aanschaf van een 3D-printer. Het ICT kernteam zal 

een rol spelen in het ontwikkelen van mooie projecten hierin.



Jaarstukken 2012 Talent

27

Financiële kengetallen 
In het jaarrekeningmodel zoals dat door het ministerie is voorgeschreven is standaard 

een aantal financiële kengetallen opgenomen voor: 

• Solvabiliteit

• Liquiditeit

• Rentabiliteit

• Weerstandsvermogen

• Kapitalisatiefactor

Onderstaand lichten wij deze kengetallen toe. In 2009 is er een rapport uitgebracht 

door de commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen (commissie Don). In dit 

rapport staan aanbevelingen omtrent kengetallen, waar de waarde van de kengetal-

len voor een organisatie als die van Talent aan gestaafd zou kunnen worden. Deze 

aanbevellingen vindt u in de tabellen terug onder vermelding van norm. In zijn alge-

meenheid kan worden gesteld dat de kengetallen van Talent redelijk in lijn lopen met 

de gemiddelden van de sector. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de onderwijsinstelling in staat is aan alle ver-

plichtingen te voldoen, met name op lange termijn. De solvabiliteit wordt gedefinieerd 

als de verhouding tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen en geeft aan op 

welke wijze de bezittingen zijn gefinancierd.

We onderscheiden solvabiliteit 1 en 2. Bij de bepaling van solvabiliteit 2 zijn de voor-

zieningen opgeteld bij de algemene reserve en zo samen afgezet tegen het vreemd 

vermogen. Voor solvabiliteit 1 geeft de commissie een ondergrens van 20% als aanbe-

veling. Door de commissie is geen bovengrens vastgesteld. Voor solvabiliteit 2 is door 

de commissie Don geen aanbeveling gedaan. Derhalve is deze ook niet opgenomen 

in de tabel. 

Liquiditeit (current ratio)
De liquiditeit geeft aan in hoeverre wij op korte termijn aan onze verplichtingen  

kunnen voldoen.

In het algemeen wordt een waarde groter dan 1 als voldoende beschouwd. De  

commissie Don geeft aan dat de signaleringsgrenzen voor de current ratio 0,5 res-

pectievelijk 1,5 moet zijn. Gezien de prognoses voor de komende jaren verwachten wij  

dat de current ratio zal dalen. 

5. Financiële paragraaf
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Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief resultaat.

Voor de onderwijssector is een rentabiliteit van 0% gemiddeld over de jaren verdedig-

baar, omdat het onderwijs geen winstoogmerk kent.

De rentabiliteit bij Talent zal de komende jaren onder de 0% uitkomen. Dit als gevolg 

van bewuste overschrijdingen. 

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van het vermogen dat een organisatie 

nodig heeft om risico’s op te kunnen vangen (geen norm bekend).

Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor signaleert of een organisatie wellicht een deel van het kapitaal 

niet of inefficiënt benut voor de vervulling van hun taken. De commissie Don adviseert 

de kapitalisatiefactor (gedefinieerd als balanstotaal gedeeld door de totale baten)  

als kengetal te hanteren. Voor de kapitalisatiefactor adviseert de commissie voor  

PO een bovengrens te hanteren van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine 

instellingen. Talent wordt gezien als een grote instelling. 

Streven van Talent is in de komende jaren naar de advieswaarde van 35% toe te 

groeien. 

De laatste jaren zien we de kapitalisatiefactor dalen en daardoor meer in lijn komen 

met de afgegeven bovengrens van 35 %. De inspectie die in 2012 een onderzoek heeft 

gedaan naar de financiële situatie bij Talent heeft dit ook geconstateerd.
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Samenvattende toelichting op het resultaat 
Het resultaat over 2012 bedraagt € 301.765 negatief. Zoals in onderstaand overzicht is 

af te lezen was er binnen de begroting al rekening gehouden met een overschrijding 

van € 338.898. 

 Realisatie 2012 Begroting 2012 Verschil 2012 

 EUR EUR EUR

Baten       

Rijksbijdragen 12.622.579 12.196.404 426.175

Overige overheidsbijdragen 417.146 331.375 85.771

Overige baten 127.117 60.000 67.117

Totaal baten 13.166.842 12.587.779 579.063

    

Lasten     

Personeelslasten 11.424.627 10.920.163 -504.464

Afschrijvingen 258.126 268.566 10.440

Huisvestingslasten 908.788 910.856 2.068

Overige lasten 925.900 872.092 -53.808

Totaal lasten 13.517.441 12.971.677 -545.764

    

Saldo baten en lasten -350.599 -383.898 33.299

Financiële baten en lasten 48.834 45.000 3.834

     

Resultaat -301.765 -338.898 37.127

Ter verduidelijking van bovenstaande cijfers vermelden we hieronder de belangrijkste 

gebeurtenissen die geleid hebben tot het resultaat.

• Rijksbijdragen OCW: de rijksbijdragen zijn 426k hoger dan begroot. Dit komt deels 

door de ontvangst van 167k uit hoofde van de prestatiebox. Ook is er 96k extra ont-

vangen aan leerlinggebonden financiering (LGF). Bij de begroting worden alleen 

de dan bekende rugzakleerlingen begroot. De extra inkomsten betreffen leerlingen 

die later zijn aangemeld. Verder is er 57k extra middelen ontvangen i.v.m. groei-

bekostiging. Deze worden ten tijde van de begroting niet meegenomen i.v.m. de 

grote onzekerheid van de toekenning. Onderdeel van de meerinkomsten is ook de 

jaarlijkse aanpassing van de beschikking ad 95k, dit is een compensatie voor ge-

stegen loonkosten. Deze extra inkomsten zijn grotendeels ingezet ten behoeve van 

personeel (loonkosten en externe inhuur).

• Overige overheidsbijdragen: de realisatie is hoger dan begroot. Dit betreft een ho-

gere subsidie voor beweegmanagement, een niet begrote investerings-subsidie 

en extra loonkostensubsidie (id-banen). De uitgaven die ten laste komen van deze 

subsidies zijn voornamelijk loonkostengerelateerd.

• Overige baten: het positieve verschil in de overige baten is gelegen in een aantal 

posten zoals o.a. een vergoeding voor opbrengstgericht leiderschap, een techniek-

subsidie en een projectsubsidie (vreedzame wijk).

• Personeelslasten: de personeelslasten zijn 504k hoger dan begroot. De salaris-

gerelateerde personeelslasten nemen hiervan het overgrote deel in beslag; 332k. 

Dit bedrag is op te splitsen in 2 componenten, 149k gestegen sociale lasten als 

gevolg van hogere premies zorgverzekeringswet, vervangingsfonds, pensioen en 

WGA. Deze stijgingen zijn ten dele gecompenseerd door het ministerie. Ten tijde 

van de begroting waren de premiestijgingen nog niet bekend. In de begroting is een 
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beperkte voorziening getroffen als buffer voor premiestijgingen. De andere compo-

nent is een bedrag van 183k. Dit is meer uitgegeven aan brutoloon. Deze extra inzet 

wordt voornameljk gefinancieerd uit subsidies en extra inkomsten uit hoofden van 

de prestatiebox. In de overige personeelslasten is een budgetoverschrijding van 

173k terug te vinden. Dit betreft voornamelijk nageheven premies WGA uit oudere 

jaren ( 33k)en extern ingehuurd schoolpersoneel (112k). Omdat er sprake is van een 

krimpende organisatie hebben wij ook dit jaar gekozen om personeel via een flexibele 

oplossing aan te stellen om zodoende personele verplichtingen te voorkomen.

• Afschrijvingen: deze zijn nagenoeg conform begroting. 

• Huisvestingslasten: deze zijn nagenoeg conform begroting.

• Overige lasten: de overige lasten zijn 39k hoger dan budget. Een groot deel hiervan 

betreft deskundige adviezen welke gedekt zijn door subsidieinkomsten (vreedzame 

wijk en Slim Fit). Verder is in 2012 een aanzienlijke besparing gerealiseerd op de 

uitgaven repro/drukwerk.

Treasuryverslag
Talent is volledig bevoegd een eigen financieel beleid te voeren, uiteraard met inacht-

neming van de door het rijk opgelegde financiële richtlijnen. 

Na de verzelfstandiging stelde Talent daarom begin 2008 een Treasury statuut op dat 

het Treasurybeleid van de stichting beschrijft. Dit Treasurybeleid moet voldoen aan de 

‘Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek.’ Deze 

regeling is per 1 januari 2010 herzien.

In januari 2011 is de deze regeling herzien. Deze herziening is ook voor 2012 van  

toepassing.

Het deel van de liquide middelen dat niet voor de reguliere bedrijfsvoering is bestemd 

is uitgezet op spaarrekeningen. Er is bewust voor gekozen geen middelen om te zetten 

in gegarandeerde effecten. In verband met risicospreiding staan de liquide middelen 

evenredig gespreid bij twee verschillende banken. In verband met de lage rentestand 

op deze spaartegoeden houden we regelmatig de vinger aan de pols om onze liquide 

middelen zo goed mogelijk te beheren.
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Meerjarenbegroting 2013-2016
Hieronder geven we in grote lijnen een toelichting op de meerjarenbegroting 2013-2016.

Een goed onderbouwd meerjarenperspectief is van het grootste belang gezien de 

ontwikkelingen die op ons af zijn gekomen en nog gaan komen. Sinds 2009 hebben 

we te maken met bezuinigingen en lagere inkomsten. Eerder is hier al uitgebreid over 

geschreven. Tot nu toe hebben we geprobeerd de effecten hiervan zo min mogelijk 

op de organisatie te laten drukken. De overschrijdingen zijn ten laste gebracht van 

de reserves. Er zijn ook nog steeds voldoende reserves maar we naderen nu het punt 

waarop in de organisatie moet worden ingegrepen om langdurige overschrijdingen te 

voorkomen. Ons beleid blijft er op gericht een gezonde reservepositie te hebben en 

tegelijkertijd zoveel mogelijk middelen in te zetten ten gunste van het primaire proces.

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2013-2016 is een aantal uitgangspunten 

gehanteerd die hieronder kort worden geschetst:

Algemeen
In het bestuursformatieplan worden de posten personele bekostiging en personele 

lasten inhoudelijk uitgebreid toegelicht. Hieronder beperken we ons alleen tot aanvul-

lende financiële informatie met betrekking tot deze onderdelen. De personele lasten 

bedragen het grootste deel van de totale lasten van Talent. Wel zien we een daling 

van het percentage doordat we in de afgelopen jaren al diverse maatregelen hebben 

genomen om langzaamaan een evenwicht te realiseren tussen uitgaven en inkomsten 

( de zachte landing). In 2012 is het percentage personele lasten 84,8% van het totaal 

en dat loopt terug naar 83,3 in 2016. (n.b. de benchmark van Deloitte gehouden onder 

ongeveer 200 PO instellingen laat voor 2011 een percentage van 81,9 zien)

Uiteraard blijven we ook de overige lasten zeer kritisch volgen en zullen daar waar 

mogelijk de middelen voor niet-personele uitgaven zo efficiënt mogelijk inzetten. 

Rijksbijdragen
De materiële bekostiging loopt de komende jaren iets terug door afnemende leerling-

aantallen en het wegvallen van een BRIN-nummer.

Overige overheidsbijdragen
De terugloop in de inkomsten wordt met name verklaard door het aflopen van de 

bruidsschatregeling van de gemeente Hoorn per ultimo 2012. In 2013 wordt door de 

gemeente een laatste termijn betaald na overleg van de goedkeurende controle-

verklaring over 2012.

Personele lasten
Loonkosten/formatie
Vorig jaar is aangegeven dat er in de loonkosten moet worden bezuinigd. Er zijn in dit 

opzicht ook belangrijke stappen gezet. We zien een terugloop van de bruto lonen en 

externe inhuur maar door de ontwikkeling van de sociale lasten (met name pensioen- 

en WGA-premie) zijn de totale loonkosten naar verhouding veel minder gedaald. Ook 

voor de komende jaren verwachten we wijzigingen op de diverse premiepercen tages. 

In het verleden werden premiestijgingen vrijwel geheel gecompenseerd door het 

Rijk. Voor de komende jaren is de onzekerheid hierover heel groot. Dit risico kunnen  

we alleen beperken door de realisatie nauwlettend te blijven volgen. De financiële 

management rapportage voor 2013 is hier intussen op ingericht.
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Overige personeelslasten
Onder deze post zijn de kosten scholing, begeleiding van personeel, kosten Arbo 

contract en overige personeelskosten opgenomen. De invoering van het WMK model 

(instrument om de kwaliteitszorg op de scholen in kaart te brengen) is een belangrijke 

investering in de eerstkomende jaren. 

Tevens is voor de jaren 2013-2016 een totaal bedrag van 140k opgenomen voor  

specifiek personeelsmanagement. Deze post is met name bedoeld voor maatregelen 

die de mobiliteit bevorderen (zowel intern als extern).

Investeringen/afschrijvingen
Onderstaande investeringen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting (euro 1000):

    2013 2014 2015 2016  

  

• Leermethodes  132 76  73 65

• Meubilair/inventaris 18   28   25 20 

• ICT   111   145  105 125

Totaal 258  249  203 210

De investeringen in leermethodes en meubilair betreffen met name vervanging  

van afgeschreven materialen. Bij ICT gaat het behalve de reguliere vervanging van 

systemen en switches ook om aanschaf van extra zaken om ICT toepassingen in de 

scholen te faciliteren. Ook zijn investeringen opgenomen voor de aanleg van draad-

loos internet.

De begrote afschrijvingen zijn gebaseerd op de huidige activa en de bovengenoemde 

investeringen.

Huisvestingslasten
In 2013 staan een paar speciale projecten op het programma zoals het aanpassen 

van schoolpleinen Jules Verne en Socrates. Voor de locatie Socrates is rekening ge-

houden met de groei van 1 groep per schooljaar. Voor deze locatie staan we ieder jaar 

de bekostiging voor het aantal groepen af aan de gemeente Hoorn. 

In de huisvestingslasten is rekening gehouden met het afstoten van de Klipper, locatie 

Hanebalk per 1 augustus 2013. Dit zal een klein effect hebben op de totale exploitatie 

omdat we voor een aantal lokalen in dat gebouw een medegebruiksvergoeding ont-

vangen. Wel houden we rekening met het feit dat we met de gemeente zaken moeten 

verrekenen voor groot onderhoud. Deze lasten zullen niet op de exploitatie drukken 

maar ten laste worden gebracht van de voorziening.

Per september 2012 is een nieuw contract afgesloten voor het schoonmaakonder-

houd. De kosten daarvan lopen in lijn met de meerjarenbegroting die we vorig jaar 

hebben gepresenteerd.

Het streven is de kosten van energie terug te dringen. Eind 2012 is een nieuw contract 

afgesloten door alle West-Friese gemeenten waar Talent onderdeel van uitmaakt. 

Daarnaast dienen zich kansen aan om op korte termijn ook voor onderhoud besparin-

gen dan wel kwaliteitsslagen te realiseren door het afsluiten van nieuwe onderhouds-

contracten tegen gunstige condities (bijv. het buitenschilderwerk en technische  

installaties). Dit onderwerp zal de komende jaren in ieder geval veel aandacht vergen 

door het project Kaart van Hoorn en de plannen om de gemeentelijke zorgplicht voor 

het onderhoud/aanpassen van de schoolgebouwen te laten vervallen per 1 januari 

2015.

Voor 1 september as. moet een besluit worden genomen ten aanzien van de ver-

lenging van het huurcontract van de Statenpoort. In de begroting is rekening  

gehouden met het afstoten van het Lokaal van de toekomst per 1 september 2014.
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Overige instellingslasten

Voor de komende jaren is het algemene beeld van de overige instellingslasten stabiel. 

We verwachten geen grote wijzigingen in samenstelling en ontwikkeling van deze 

kosten. Ook hier geldt dat we zeer kritisch kijken naar de uitgaven en waar mogelijk 

kosten stijgingen binnen de perken houden of bezuinigingen proberen te realiseren. 

Goed voorbeeld is het contract dat in 2012 is afgesloten voor printers/copiers waar-

mee een besparing op jaarbasis van 25-30k is gerealiseerd.

Verder zijn we in overleg met het AK om te bekijken hoe we ook deze kosten kunnen 

beperken. We zien kansen in de ontwikkeling van een Afas module die ons in staat 

stelt het mutatieproces te vereenvoudigen. Daarnaast zullen we zelf meer hands-on 

zijn in het begrotingsproces. 

Ook is er aandacht voor de kosten van leermiddelen. Deze kosten waren vroeger zelfs 

gedurende het jaar te beïnvloeden. De toenemende kosten van digitale leermethoden 

brengt een licentiestructuur met zich mee waarbij een groter deel van de kosten 

structureel van aard wordt. 

Financiële baten
De begrote inkomsten laten een dalende lijn zien analoog aan de daling van de  

liquiditeitspositie. Zoals eerder gemeld hanteert Talent een defensief beleid inzake 

beleggen en belenen. In deze meerjarenbegroting zijn we dan ook uitgegaan van  

een relatief laag rendement op het vermogen.
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D.1 Meerjarenbegroting 2013-2016    

De begrotingscijfers zijn als volgt vastgesteld door het bestuur:   

  Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016   

 EUR EUR EUR EUR EUR

 Baten       

3.1 (Rijks)bijdragen OCW 12.271.800  11.951.466  11.696.616  11.633.742

3.2 Overige overheidsbijdragen 252.730  226.075  184.800  100.000 

3.5 Overige baten 47.500  47.500  47.500  45.000  

 Totaal baten  12.572.030  12.225.041  11.928.916  11.778.742

 Lasten         

4.1 Personele lasten 10.901.302  10.406.560  10.126.138  9.820.091 

4.2 Afschrijvingen 279.048  289.794  304.118  289.792

4.3 Huisvestingslasten 930.903  886.550  860.150  886.450

4.4 Overige instellingslasten 829.436  798.686  781.786  791.686

 Totaal lasten  12.940.689  12.381.590  12.072.192  11.788.019

 Saldo baten en lasten  -368.659  -156.549  -143.276  -9.277

 Financiële baten en lasten          
  

5.1 Financiële baten 37.500  35.000  30.000  25.000 

5.2 Financiële lasten 0  0  0  0

 Saldo fin. baten en lasten  37.500  35.000  30.000  25.000

 

 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  -331.159  -121.549  -113.276  15.723
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De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V.

Activiteiten
De activiteiten van stichting Talent te Hoorn bestaan uit het geven van onderwijs op  

10 openbare basisscholen in de gemeente Hoorn.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening over 2012 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarver-

slaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalin-

gen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is de 

richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor 

de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats 

op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de spe-

cifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd 

volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.  

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 

het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaar-

rekening bekend zijn geworden.

Rapporteringsvaluta
De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in duizenden euro’s. Als gevolg van 

afrondingen zijn in sommige gevallen geringe verschillen ontstaan. Deze verschillen tas-

ten de betrouwbaarheid van de jaarrekening niet aan en zijn geen belemmering voor het 

verkrijgen van het vereiste inzicht.

Waardering van de activa en de passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd 

met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waarde-

verminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrij-

gingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven 

vanaf het moment van ingebruikname. 

De materiële vaste activa betreffen de activa voor leermiddelen, meubilair en ICT-

apparatuur op de scholen. Daarnaast zijn activa opgenomen die aanwezig zijn op het 

bestuurskantoor. Als ondergrens voor de te activeren zaken wordt € 500 gehanteerd.

De indeling in activagroepen en afschrijvingstermijnen is als volgt:

• Meubilair  20 jaar (bureaustoelen 10 jaar)

• Leermiddelen  9 jaar

• ICT-pc´s  5 jaar

• ICT-servers  5 jaar

• ICT-netwerken  10 jaar

Afschrijving vindt plaats vanaf de eerste maand volgend op de ingebruikname van 

het activum.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze 

voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van 

de balans.

De jaarrekening
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Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 

en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde 

en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in 

mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de 

vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe 

beschikking staan van de stichting worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Voorzieningen
Pensioenen
Stichting Talent heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hier-

voor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd 

recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend 

over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij ABP.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn  

ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Talent betaalt hiervoor premies 

waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkings-

graad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door 

haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Naar de stand van ultimo december 2012 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 

101% (bron: websitewww.abp.nl, d.d. 16.05.2013). In 2014 dient het pensioenfonds een 

dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te 

kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten onderwijsinstellingen 

om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren 

(bron: website www.abp.nl, d.d. 16.05.2013). Talent heeft geen verplichting tot het vol-

doen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders 

dan het effect van hogere toekomstige premies. Talent heeft daarom alleen de verschul-

digde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

 

Voorziening groot onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van ge-

bouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. 

De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten las-

te van deze voorziening gebracht.
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Spaarverlof 
De voorziening spaarverlof is gevormd voor personeelsleden die gedurende 4 of meer 

schooljaren 60 klokuren hebben gespaard en dit in een aaneengesloten periode gaan 

opnemen. 

Uitgestelde beloningen
Op basis van richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening 

opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambts-

jubilea van personeelsleden. De voorziening is opgenomen tegen de contante waar-

de van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans,  

gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-uitkeringen 

worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden 
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste 

één jaar. Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

Overlopende passiva 
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende 

perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder 

de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa wor-

den gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdseven-

redig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de 

staat van baten en lasten gebracht.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: lasten (en 

baten) zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij 

besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop 

de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten 

en lasten. 

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies 

waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de 

staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsi-

dieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn 

verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten 

gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de 

gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 

overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede 

middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedings-

termijn is verlopen op balansdatum.

Overige exploitatiesubsidies
Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten ge-

bracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen.
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Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien 

uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten 

in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden 

zullen voorkomen.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen gemiddelde koersen. 

Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht 

getoond.

Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgeno-

men onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde  

dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder 

de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft 

plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschap-

pijen afgetrokken van de aankoopprijs.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële 

leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de lease-

termijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte dat be-

trekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt 

en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operatio-

nele activiteiten.

Financiële instrumenten
Algemeen
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende  

financiële instrumenten die de stichting blootstellen aan renterisico’s, kredietrisico’s 

en liquiditeitsrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn  

opgenomen.

De stichting handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedrags lijnen 

om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het 

niet nakomen door een tegenpartij van aan de stichting verschuldigde betalingen  

blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van 

de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van 

de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van derge-

lijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de  

kredietrisico’s en marktrisico’s.
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B.1.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)   
  

  2012  2011

  EUR  EUR

 Activa

 Vaste activa       

1.2 Materiële vaste activa 1.589.570   1.516.828   

   1.589.570  1.516.828 

 Vlottende activa      

1.4 Voorraden -  -    

1.5 Vorderingen -  -  

1.5.1 Debiteuren 9.665  63.977   

1.5.2 OCW 654.958  643.625   

1.5.6 Overige overheden 95.977  172.946   

1.5.7 Overige vorderingen -  -   

1.5.8 Overlopende activa 167.118  109.169  

1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid - 927.718 - 989.717 

1.7 Liquide middelen 2.639.554  2.869.109   

   2.639.554  2.869.109

 Totaal activa  5.156.842  5.375.654 
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  2012  2011

  EUR  EUR

 Passiva

        

2.1 Eigen vermogen     

2.1.1 Algemene reserve 2.389.822  2.613.639   

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 792.869  870.818  

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) -  - 

   3.182.691  3.484.457  

         

2.3 Voorzieningen     

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 133.904  141.289  

2.3.3 Overige voorzieningen 289.744  249.959

   423.648  391.248 

        

2.4 Kortlopende schulden     

2.4.3 Crediteuren 158.129  218.593   

2.4.4 OCW kortlopende schulden 2.253  1.753  

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 481.582  465.033   

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 164.182  148.695   

2.4.9 Overige kortlopende schulden 78.589  25.561   

2.4.10 Overlopende passiva 665.768  640.314  

   1.550.503  1.499.949   

 

Totaal passiva  5.156.842  5.375.654 
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Toelichting op de balans
Voor cijfermatige toelichting zie pagina 47 t/m 50.

Activa

1.2 Materiële vaste activa
De investeringen vermeld onder Inventaris en apparatuur zijn in totaal € 330.868. De 

investeringen in ICT bedragen € 105.668. De overige investeringen zijn gedaan in 

schoolmeubilair € 17.382 en leermiddelen € 207.819.

1.5 Vorderingen
De kortlopende vorderingen OCW € 654.958 betreffen de nog te ontvangen rijksver-

goedingen in het kader van de bekostiging die aan 2012 is toe te rekenen. 

De post van € 95.977 betreft declaraties aan de gemeente Hoorn voor diverse subsi-

dies loonkosten en declaraties m.b.t. het project Frisse Scholen.

In 2013 is het overgrote deel van deze declaraties ontvangen. 

1.7 Liquide middelen
De post ‘liquide middelen’ betreft naast de betaalrekening en spaarrekeningen van de 

stichting ook de bankrekeningen die verbonden zijn aan de diverse scholen. 

Passiva

Toelichting reserves
Algemene reserve
De algemene reserve vormt de weerstandsreserve van de Stichting Talent. In deze 

reserve wordt gedoteerd of onttrokken afhankelijk van de jaarlijkse resultaatbe-

stemming.

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves, inclusief dotaties of onttrekkingen, zijn in deze jaarr ekening 

separaat genoemd. De beperking is aangebracht door het bestuur.

Bestemmingsreserve algemeen
Deze reserve bestaat uit door de scholen opgebouwde gelden vanuit het eigen exploi-

tatiebudget. Deze reserve is bedoeld om de scholen financiële ruimte te bieden om 

specifiek school gebonden beleid uit te kunnen voeren naast de reguliere begroting.

Bestemmingsreserve huisvesting
Deze reserve is bedoeld om - buiten de reguliere begroting om - kwaliteitsimpulsen 

te kunnen geven aan huisvesting en onderhoud van de schoolgebouwen en -pleinen.

1e waardering MVA
Onttrekkingen ten laste van deze reserve kunnen uitsluitend plaatsvinden vanuit de 

jaarlijkse afschrijving van de geïnventariseerde materiële vaste activa. Jaarlijks ver-

mindert deze reserve met het bedrag aan afschrijvingskosten van de betrokken ‘oude’ 

activa.

Bij handhaving van de gekozen afschrijvingstermijnen zal deze reserve in het boek-

jaar 2024 worden beëindigd.
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2.1 Eigen vermogen
De toevoeging aan de reserve-exploitatie scholen ad € 231 betreft het saldo van de 

middelen uit hoofde van de school gebonden budgetten.

De onttrekking aan de reserve ‘1e waardering MVA’ betreft de afschrijvingslast op de 

‘oude’ activa. Deze bedraagt in 2012 € 53.900 en zal net als het exploitatieresultaat 

toegevoegd worden aan de algemene reserve.

2.2. Voorzieningen
De voorziening ‘jubileumgratificatie’ betreft de jubilea van het huidige personeel in de 

komende jaren indien zij in dienst blijven. De onttrekking aan de voorziening betreft de 

in 2012 uitbetaalde jubilea. 

De onttrekking aan de voorziening ‘onderhoud’ betreft diverse aanpassingen aan de 

gebouwen in het kader van groot planmatig onderhoud. 

2.4 Kortlopende schulden

2.4.7 betreft de af te dragen belasting over december.

2.4.8 betreft nog af te dragen pensioenpremies.
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B.1.2 Staat van baten en lasten t/m december 2012    

 

  Realisatie 2012 Begroting 2012 Realisatie 2011    

  EUR EUR EUR

 Baten       

3.1 Rijksbijdragen 12.622.579  12.196.404  12.794.259   

3.2 Overige overheidsbijdragen 417.146  331.375  408.960  

3.5 Overige baten 127.117  60.000  114.518   

 Totaal baten  13.166.842  12.587.779  13.317.737

 

 Lasten         

4.1 Personeelslasten 11.424.627  10.920.163  11.688.129   

4.2 Afschrijvingen 258.126  268.566  258.447   

4.3 Huisvestingslasten 908.788  910.856  887.578   

4.4 Overige lasten 925.900  872.092  946.725   

 Totaal lasten  13.517.441  12.971.677  13.780.879

          

 Saldo baten en lasten  -350.599  -383.898  -463.142

          

 Financiële baten en lasten         

5 Financiële baten en lasten  48.834  45.000  56.339

 Resultaat  -301.765  -338.898  -406.803
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
Voor cijfermatige toelichting zie pagina 52 t/m 54.

Op hoofdlijnen is in de financiële paragraaf een analyse gemaakt betreffende de  

staat van baten en lasten in relatie tot de begroting. Hieronder volgen nog enkele 

aanvullingen op detailniveau.

Baten
Geen aanvullingen

Lasten
4.1 Personeelslasten
4.1.1 en 4.1.2 

Ook in 2012 gebruik hebben we gemaakt van tijdelijk personeel via externe inhuur om 

structurele verplichtingen te voorkomen. Dit is de reden van de overschrijding onder 

de post 4.1.2 waar de kosten voor externe inhuur worden verantwoord. 

Het gemiddelde aantal fte’s in 2011 bedroeg 188,3 en in 2012 177,7. 

Onder ‘dotaties personele voorzieningen’ is de toevoegingen aan de voorziening  

jubileumuitkering’ verantwoord. De lasten zijn begroot onder ‘lonen en salarissen’. 

4.1.3

Deze post betreft de uitkeringen die worden ontvangen van het Vervangingsfonds 

voor de inzet van personeel bij ziekte e.d. De loonkosten zijn verantwoord onder 4.1.1

Zowel de loonkosten als de hier tegenoverstaande uitkeringen zijn niet in de begroting 

opgenomen.

4.2 Afschrijvingen
Geen aanvullende opmerkingen.

4.3 Huisvestingslasten
Geen aanvullende opmerkingen.

4.4 Overige lasten
Onder 4.4.1 zijn onder meer de honoraria van accountant Deloitte Accountants B.V.  

en de kosten van het administratiekantoor verantwoord. De kosten van Deloitte  

Accountants B.V. voor de controlewerkzaamheden die betrekking hebben op het 

boekjaar 2012 zijn € 18.228. Dit betreft uitsluitend werkzaamheden in het kader van de 

controle op de jaarrekening van 2012.

5.1 Rentebaten
Geen aanvullende opmerkingen.
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B.1.3 Kasstroomoverzicht
  

  2012  2011

  EUR  EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Resultaat   -350.598  -463.142

Aanpassingen voor:        

- afschrijvingen 258.126  258.447   

- mutaties voorzieningen 32.400  109.933   

   290.526  368.380

Veranderingen in vlottende middelen        

- vorderingen 61.999  -143.716   

- schulden  50.552  -211.603 

   112.551  -355.319

Ontvangen interest 50.297  56.339 

Betaalde interest -1.463  -   

   48.834  56.339

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  101.313  -393.742

Kasstroom uit investeringsactiviteiten        

Investeringen materiële vaste activa -330.868  -264.823   

Desinvesteringen materiële vaste activa -  -  

Investeringen financiële vaste activa -  -  

Desinvesteringen financiële vaste activa -  -  

Aflossing langlopende schulden -  -

Mutatie leningen -  - 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  -330.868  -264.823

Overige balansmutaties  -  -

Mutatie liquide middelen  -229.555  -658.565
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B.1.4 Toelichting op de balans
  

Activa 

      

1.2 Materiële vaste activa Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde Investeringen Des inves- Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde

   afschrijvingen 1-1-12  teringen   afschrijvingen 31-12-12

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.2.1 Gebouwen - - - - - - - - -

1.2.2 Inventaris en apparatuur 3.349.798 1.832.970 1.516.828 330.868 - 258.126 3.680.666 2.091.096 1.589.570

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen - - - - - - - - -

 Totaal materiële vaste activa 3.349.798 1.832.970 1.516.828 330.868 - 258.126 3.680.666 2.091.096 1.589.570

Verzekerde waarde schoolgebouwen:          - 

2012  28.169.065         
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  2012  2011  

  EUR  EUR  

1.5  Vorderingen         

1.5.1 Debiteuren  9.665  52.448 

1.5.2 OCW  654.958  655.154 

1.5.6 Overige overheden  95.977  172.946

 Personeel -  -

 Overige -  2.201  

1.5.7 Overige vorderingen  -  2.201 

 Vooruitbetaalde posten 34.221  58.501   

 Verstrekte voorschotten -  -  

 Nog te ontvangen rente 35.474  38.590   

 Weer Samen Naar School -  -  

 Vervangingsfonds 91.509  9.877   

 Overige 5.914  -  

1.5.8 Overlopende activa  167.118  106.968 

1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid  -  -

 Totaal vorderingen  927.718  989.717 

1.7 Liquide middelen 2012  2011

  EUR  EUR

1.7.1 Kasmiddelen -  - 

1.7.2 Tegoeden op bank en giro 2.639.554  2.869.109  

1.7.3 Deposito’s -  - 

1.7.4 Overige -  - 

 Totaal liquide middelen 2.639.554  2.869.109  

 De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.  
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Passiva 

 

2.1 Eigen vermogen Stand per 1 januari 2012 Resultaat Overige mutaties Stand per 31 december 2012   

  EUR EUR EUR EUR

2.1.1 Algemene reserve  2.613.639 -223.816 -  2.389.823   

          

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)         

 Bestemmingsreserve algemeen 316.780  231 - 317.011   

 Bestemmingsreserve 1e waardering 397.484  -53.900 - 343.584   

 Bestemmingsreserve huisvesting 156.554  -24.280 - 132.274 

 Bestemmingsreserve personeel -  - - -  

   870.818    792.869

 Totaal eigen vermogen  3.484.457 -301.765 -  3.182.692

2.3 Voorzieningen Stand per Dotatie Ontrekkingen Vrijval Rente Stand per Kortlopend Langlopend

  1-1-12    mutaties 31-12-12 < 1 jaar > 1 jaar

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.3.1 Personeelsvoorzieningen           

 Jubileumgratificaties 141.289 17.932 25.317 - - 133.904 19.450 114.454

  141.289 17.932 25.317 - - 133.904 19.450 114.454

2.3.3 Overige voorzieningen           

 Onderhoud 249.959 155.000 115.215 - - 289.744 165.200 124.544

 Overige - - - - - - - -

  249.959 155.000 115.215 - - 289.744 165.200 124.544

 Totaal voorzieningen 391.248 155.000 140.532 - - 423.648 184.650 238.998
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2.4 Kortlopende schulden 2012 2011  

  EUR EUR  

2.4.3 Crediteuren  158.129  218.593

2.4.4 OCW kortlopende schulden  2.253  1.753

 Loonheffing 482.132  464.992     

 Premies sociale verzekeringen -550  41  

 BTW -  -

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen  481.582  465.033

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen  164.182  148.695

 Overige overheden -  25.561

 Netto lonen 1.291  -

 Overige 77.298  -

2.4.9 Overige kortlopende schulden  78.589  25.561

 Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt 115.924  85.976

 Vooruitontvangen subsidies OCW niet-geoormerkt -  -

 Vooruitontvangen subsidies overige 10.339  2.751

 Vooruitontvangen investeringssubsidies 103.917  119.773  

 Vooruitontvangen termijnen -  -  

 Vakantiegeld 388.777  387.305 

 Accountants- en administratiekosten 15.025  15.025    

 Vooruitontvangen bedragen 16.803  -    

 Rente -  -

 WAO-gelden 4.005  -    

 Overige 10.978  29.484    

2.4.10 Overlopende passiva  665.768  640.314 

Totaal kortlopende schulden  1.550.503  1.499.949
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen  

Huur kantoorruimte       

Uit hoofde van het huurcontract voor kantoorruimte is een meerjarige overeenkomst 

afgesloten. De huurovereenkomst loopt van 01-09-2009 t/m 31-08-2014, met de op-

tie om 5 jaar te verlengen. De huurverplichting kantoorruimte voor 2013 bedraagt  

€ 37.506.     

    

Kopieercontracten       

Uit hoofde van leasecontracten voor kopieerapparatuur zijn meerjarige overeenkom-

sten gesloten. De leaseverplichting voor 2013 bedraagt € 18.626.  

 

Niet in de balans opgenomen activa      

Er zijn geen activa aanwezig die niet in de balans zijn meegenomen.

Overzicht verbonden partijen     

 
Talent heeft geen verbonden partijen     
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B.1.6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten  
 

Baten  Realisatie 2012 Begroting 2012 Realisatie 2011    

  EUR EUR EUR

3.1 Rijksbijdragen       

3.1.1 Rijksbijdrage OCW  12.368.721  12.120.017  12.650.201

 Geoormerkte OCW-subsidies 20.468  0  65.058  

 Niet-geoormerkte OCW-subsidies 233.390  76.387  79.000  

 Toerekening investeringssubisdies OCW -  0  0  

 Overige -  0  0  

3.1.2 Overige subsidies OCW  253.858  76.387  144.058

Totaal rijksbijdragen  12.622.579  12.196.404  12.794.259 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies         

 Bruidschat 107.300  107.300  134.700  

 OBD -  -  -  

 Loonsubsidie -  -  -  

 Overige 303.081  213.775  266.025  

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen  410.381  321.075  400.725

 Vervangingsfonds -  -  -  

 Weer Samen Naar School 6.765  10.300  8.235  

 Inkomsten REC -  -  -

 Overige -  -  -  

3.2.2 Overige overheidsbijdragen  6.765  10.300  8.235

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies  417.146  331.375  408.960

3.5 Overige baten       

3.5 Overige baten        

3.5.1 Verhuur  52.564  50.000  55.934

3.5.2 Detachering personeel  -  -  -

3.5.3 Schenking  454  -  454

3.5.4 Sponsoring  -  -  -

3.5.5 Ouderbijdragen  -  -  -

3.5.6 Overige  74.100  10.000  58.130

Totaal overige baten  127.118  60.000  114.518
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 Lasten Realisatie 2012 Begroting 2012 Realisatie 2011    

  EUR EUR EUR

4.1 Personeelslasten       

 Brutolonen en salarissen 8.478.223  7.804.220  8.763.752  

 Sociale lasten 3.064.427  2.688.239  2.944.521  

4.1.1 Lonen en salarissen  11.542.650  10.492.459  11.708.273

 

 Dotaties personele voorzieningen 17.932  -  36.521  

 Personeel niet in loondienst -  -  -  

 Overige 670.359  515.204  678.333  

4.1.2 Overige personele lasten  688.291  515.204  714.854

4.1.3 Af: Uitkeringen  806.314  87.500  734.998

Totaal personeelslasten  11.424.627  10.920.163  11.688.129

4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa        

 Gebouwen  -  -  -

 Inventaris en apparatuur  258.126  268.566  258.447

 Andere vaste bedrijfsmiddelen  -  -  -

Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa  258.126  268.566  258.447
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  Realisatie 2012 Begroting 2012 Realisatie 2011    

  EUR EUR EUR

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur  36.657  36.700  36.640

4.3.2 Verzekeringen  -  -  -

4.3.3 Onderhoud  51.177  75.500  63.629

4.3.4 Energie en water  199.740  190.500  181.495

4.3.5 Schoonmaakkosten  205.197  202.450  186.374

4.3.6 Heffingen  12.452  18.000  21.032

4.3.7 Overige  248.565  232.706  239.608

4.3.8 Dotatie voorziening onderhoud  155.000  155.000  158.800

Totaal huisvestingslasten  908.788  910.856  887.578

4.4 Overige lasten       

4.4.1 Administratie- / beheerslasten  312.977  249.200  291.957

4.4.2 Inventaris / apparatuur / leermiddelen  505.255  531.392  577.050

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen  -  -  -

4.4.4 Overige lasten  107.668  91.500  77.718

Totaal overige lasten  925.900  872.092  946.725

5 Financiële baten en lasten        

5.1 Rentebaten  50.297  45.000  57.829

5.2 Resultaat deelnemingen  -  -  -

5.3 Waardeveranderingen financiële vaste activa  -  -  -

5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa  -  -  -

5.5 Rentelasten  1.463  -  1.490

Totaal financiële baten en lasten  48.834  45.000  56.339
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Model G geldend vanaf het verslagjaar 2011

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule    

Omschrijving Kenmerk Toewijzing Bedrag van Ontvangen t/m De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

   Datum toewijzing  verslagjaar geheel uitgevoerd en afgerond nog niet geheel afgerond 

    EUR EUR   

    0 0   

Totaal    0 0 

        

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslag jaar

Omschrijving Kenmerk Toewijzing Bedrag van Ontvangen t/m Totale kosten Te verrekenen

   Datum toewijzing verslagjaar  ultimo verslagjaar

    EUR EUR EUR EUR

Subsidieregeling scholing overblijf-         

medewerkers 2007-2012 PO/ZO/2007/12884 2011 500 0 500 500

         

Totaal    500 0 500 500

G2-B Doorlopend per ultimo verslag jaar

Omschrijving Kenmerk Toewijzing Bedrag van Saldo Ontvangen t/m Lasten Totale kosten Saldo nog te besteden

   Datum toewijzing 1-1-12 verslagjaar verslagjaar 31-12-12 ultimo verslagjaar

    EUR EUR EUR EUR EUR

Innovatie Impuls Onderwijs 2011 DL/FCA/197112 2012 75.952 60.439 166.304 20.467 50.380 115.924

Totaal    75.952 60.439 166.304 20.467 50.380 115.924  
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Toelichting vordering OCW  

Personeel PO 2012/2013 WJZ/373717

   (10136)     

Omschrijving Jaar Kenmerk Bedrag van Ontvangen Opbrengst Saldo Saldo 

    toewijzing 2012 2012 31-12-12 totaal   

Personele instandhouding 2012/2013  EUR EUR EUR EUR 

16GN Windvaan 2012/2013 456078 1.291.318 445.524 537.592 92.069 

16HV Jules Verne 2012/2013 456918 869.636 300.611 362.479 61.868 

16KL De Zonnewijzer 2012/2013 457683 1.002.545 346.358 417.727 71.369 

16WW KlimOp 2012/2013 462367 345.724 118.789 144.093 25.304 

16YA Het Ooievaarsnest 2012/2013 461322 1.148.431 396.759 478.513 81.753 

16YT De Bussel 2012/2013 461317 588.464 203.298 245.193 41.896 

16ZH De Wereldwijzer 2012/2013 459305 598.771 206.858 249.488 42.630 

16ZY Montessori 2012/2013 457071 1.102.097 380.756 459.207 78.451 

23PY De Klipper 2012/2013 458161 1.755.120 606.364 731.300 124.936 

  

    8.702.107 3.005.318 3.625.593 620.275 620.275

P&A Beleid 2012/2013

        

16GN Windvaan 2012/2013 448680 155.230 64.230 64.638 408 

16HV Jules Verne 2012/2013 449728 102.303 42.402 42.644 242 

16KL De Zonnewijzer 2012/2013 450194 116.296 48.169 48.457 288 

16WW KlimOp 2012/2013 454797 48.522 20.098 20.217 120 

16YA Het Ooievaarsnest 2012/2013 454428 141.225 58.495 58.844 349 

16YT De Bussel 2012/2013 453984 78.819 32.647 32.841 195 

16ZH De Wereldwijzer 2012/2013 451826 31.982 31.982 32.172 190 

16ZY Montessori 2012/2013 449547 54.353 54.353 54.677 325 

23PY De Klipper 2012/2013 450510 87.270 87.270 87.791 521

 

    816.001 439.645 442.282 2.637 2.637   
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Toelichting vordering OCW  

Personeel PO 2012/2013   WJZ/373717 

   (10136)        

Omschrijving Jaar Kenmerk Bedrag van Ontvangen Opbrengst Saldo Saldo 
    toewijzing 2012 2012 31-12-12 totaal   
LGF rugzak 2012/2013  EUR EUR EUR EUR EUR

16GN Windvaan 2012/2013 LGF 14.222 5.902 5.996 95 

16HV Jules Verne 2012/2013 LGF 13.037 4.726 4.776 50 

16KL Zonnewijzer 2012/2013 LGF 28.445 11.839 11.887 49 

16WW KlimOp 2012/2013 LGF 13.630 5.318 5.369 50 

16YA Ooievaarsnest 2012/2013 LGF 20.092 7.650 7.751 101 

16ZH Wereldwijzer 2012/2013 LGF 35.557 14.693 14.991 298 

16ZY Montessori 2012/2013 LGF 42.668 17.899 17.954 55 

23PY Klipper 2012/2013 LGF 35.557 14.717 14.991 275 

    203.208 82.743 83.716 972 972

Personeel PO 2012/2013 WJZ/373717 

   (10136)     

Omschrijving Jaar Kenmerk Bedrag van Ontvangen Opbrengst Saldo Saldo 
    toewijzing 2012 2012 31-12-12 totaal   
Visueel gehandicapte 2012/2013  EUR EUR EUR EUR EUR

16ZH Wereldwijzer 2012/2013 478889 7.178 2.976 3.026 50   

    7.178 2.976 3.026 50 50
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Toelichting vordering OCW  

Personeel PO 2012/2013 WJZ/373717 

   (10136)     

Omschrijving Jaar Kenmerk Bedrag van Ontvangen Opbrengst Saldo Saldo 
    toewijzing 2012 2012 31-12-12 totaal   
Impulsgebieden 2012/2013  EUR EUR EUR EUR EUR

16GN Windvaan 2012/2013 463115 138.776 47.822 57.647 9.824 

16HV Jules Verne 2012/2013 463272 185.592 64.013 77.330 13.317 

16KL De Zonnewijzer 2012/2013 463334 113.696 39.215 47.373 8.158   

    438.064 151.051 182.350 31.299 31.299

Personeel PO 2012/2013 WJZ/373717 

   (10136)     

Omschrijving Jaar Kenmerk Bedrag van Ontvangen Opbrengst Saldo Saldo 
    toewijzing 2012 2012 31-12-12 totaal   
Samenvoeging 2012/2013  EUR EUR EUR EUR EUR

16YA Ooievaarsnest 2012/2013 475754 36.732 12.689 15.305 2.616   

    36.732 12.689 15.305 2.616 2.616

Personeel PO 2012/2013 DL/B/110284  

        

Omschrijving Jaar Kenmerk Bedrag van Ontvangen Opbrengst Saldo Saldo 
    toewijzing 2012 2012 31-12-12 totaal   
Verlofsubsidie 2012/2013  EUR EUR EUR EUR EUR

23PY Klipper 2012/2013 475308 8.996 8.996 6.105 -2.891    

    8.996 8.996 6.105 -2.891 -2.891

  

Totaal vordering Ministerie OCW       654.958
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Model H: Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders  

  Duur arbeids- Ingangs- Taak- Dienst- Periodiek Bonus- Ontvangen Uitkeringen
  overeenkomst/ datum omvang betrekking betaalde betalingen pensioenbijdragen/ wegens
  werkzaamheden dienst-  of op  beloningen gratificaties beloningen beëindiging 
   verband*  Interimbasis   betaalbaar op van het
        termijn dienstverband
  Vanaf   Tot  Fte D of I 2012 2012 2012 2012

      EUR EUR EUR EUR

Bestuurders          

G.J.P. Nelson  01-03-2008 0,94 D  72.063 NVT  10.187  NVT

(algemeen directeur)          

          

Toezichthouders  

G. Mos      1.000   

L.S.M. Jorritsma     1.500   

F.H. Hansen     667   

A. van Losenoord     1.000   

W.H. Karsemeijer     1.000

* in de functie van bestuurder         
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Overige gegevens

Bestemming van het resultaat   

  Resultaat  

  EUR  

        

2.1.1 Algemene reserve      -223.816

        

2.1.2 Bestemmingsreserve algemeen            231  

 Bestemmingsreserve eerste waardering     -53.900  

 Bestemmingsreserve huisvesting     -24.280  

 Bestemmingsreserve personeel     -   

       -77.949

               

Totaal resultaat      -301.765

Gebeurtenissen na balansdatum      

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante 

invloed op het resultaat en het vermogen van de organisatie.
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Bijlagen

Verantwoording prestatiebox

In januari 2012 is het bestuursakkoord ondertekend waarin prestatieafspraken voor 

het primair onderwijs voor de komende jaren zijn vastgelegd. Deze afspraken moeten 

leiden tot verhoging van de onderwijskwaliteit en de versterking van de kwaliteit van 

het onderwijspersoneel. 

Met betrekking tot de inzet van middelen voor opbrengstgericht werken en profes-

sionalisering zijn in het bestuursakkoord ambities geformuleerd. Een aantal van deze 

ambities is vertaald naar concrete doelstellingen voor onze scholen en zijn uitgewerkt 

in het strategisch meerjarenbeleidsplan 2011-2015 “de leertijd van je leven”. De di-

recteuren, de leden van de GMR en het bestuur hebben begin 2012 ingestemd met dit 

meerjarenbeleid. Dit beleid zal jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd worden.

Het betreft de onderstaande ambities:

Ambitie:

Elke Talentschool werkt aan actief partnerschap met ouders om de ontwikkeling 

van een kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Het doel is om in een ouderpartnerovereenkomst de verwachtingen van de betrok-

kenen vast te leggen. Dus wat kunnen de ouders van de school verwachten en wat 

verwachten wij als school van de ouders. Deze ambitie zal in het schooljaar 2014-2015 

gerealiseerd dienen te worden. 

Ambitie:

Scholen werken opbrengstgericht. 

Elke Talentschool werkt opbrengstgericht. De resultaten worden in beeld gebracht en 

gecommuniceerd naar alle belanghebbenden. De school legt verantwoording af over 

de resultaten en deze gegevens worden gepubliceerd in het jaarverslag. 

Om zicht te houden op ontwikkelingen maken we gebruik van trendanalyses, geba-

seerd op de toetsen die op alle scholen worden afgenomen. Bij elke toets is het mi-

nimaal te bereiken niveau bepaald en is het helder waaraan gewerkt moet worden. 

Hierdoor is het mogelijk om een goede analyse uit te voeren. 

 

Ambitie:

Leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van hun 

leerlingen. 

Zowel bovenschools als op schoolniveau wordt gewerkt met één leerlingvolgsys-

teem. De afspraak is gemaakt om op het totaalbeeld van alle vakgebieden en de ge-

bieden zoals personeelsbeleid, management en organisatie, financiën etc. te gaan 

monitoren. Opbrengstgericht werken doen we door in samenhang naar de cijfers te 

kijken. Dit ligt op iedere school anders. Elke school heeft in 2012 aangegeven waar 

de prioriteit ligt. Op directieniveau is de afspraak gemaakt om op scholen met elkaar 

mee te kijken om zodoende elkaar te kunnen helpen. Deze werkwijze moet onderdeel 

worden van de bedrijfscultuur op de scholen. Door de directeuren is dit als een geza-

menlijke verantwoordelijkheid opgepakt. 

Ambitie:

Scholen voeren een goed en effectief HRM-beleid. In dat verband is er voor leraren 

een bekwaamheidsdossier en vindt er jaarlijks minimaal één formeel beoordelings- 

en functioneringsgesprek plaats. 

Het doel is dat er van elk personeelslid in 2014 een digitaal bekwaamheidsdossier 

aanwezig is. Hierin wordt jaarlijks de ontwikkeling voor een periode van drie jaar be-

schreven. Ieder personeelslid is verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling.

In september 2013 zal een tijdpad voor de invoering vastgesteld worden.
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In 2010 is het handboek gesprekkencyclus vastgesteld en dienen er volgens een be-

paalde cyclus gesprekken met de personeelsleden te worden gevoerd. Naar aan-

leiding van het gestelde in het strategisch meerjarenbeleid is afgesproken dat met 

iedere medewerker voor 1 augustus 2014 een Talentgesprek is gevoerd. 

In 2013 zal gekeken worden naar de mogelijkheden van het gebruik van een HRM-

module waarin de gegevens kunnen worden vastgelegd. Hierdoor wordt het mogelijk 

de gesprekkencyclus te monitoren. 

Ambitie:

Schoolbesturen geven hun onderwijsopbrengsten transparant weer via het te ont-

wikkelen informatiesysteem “Vensters PO” en scholen gebruiken Vensters PO voor 

het evalueren van de eigen opbrengsten en kwaliteit.

De bovenschoolse kwaliteitsmedewerker is actief betrokken bij de totstandkoming 

van dit informatiesysteem. 
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Formatie per school (in fte)

School 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Windvaan 24,9 24,6 24,0 24,0

Jules Verne 20,5 20,4 19,6 18,3

Zonnewijzer 21,3 21,5 21,7 19,0

KlimOp 9,4 8,3 7,2 6,3

Ooievaarsnest 16,6 15,2 13,7 12,7

Bussel  12,5 12,0 11,0 10,2

Wereldwijzer 12,6 12,3 12,1 11,2

Montessori 23,0 21,5 20,0 19,6

Klipper 39,6 37,0 34,5 30,7

Socrates  6,6 6,9 8,6 8,8

totaal  187,0 179,7 172,4 160,8

Bestuursbureau/    

bovenschools  6,1 7,1 6,9 6,1

Verdeling man / vrouw per school   

 Man % Vrouw % Totaal  

De Windvaan 8 23% 27 77% 35

Jules Verne 7 26% 20 74% 27

De Zonnewijzer 3 13% 20 87% 23

KlimOp 3 27% 8 73% 11

Het Ooievaarsnest 4 22% 14 78% 18

De Bussel 4 31% 9 69% 13

Wereldwijzer 1 6% 15 94% 16

Montessori 1 3% 29 97% 30

De Klipper 7 15% 41 85% 48

Socrates 3 25% 9 75% 12

Bestuursbureau Talent 2 33% 4 67% 6

Bovenschools 1 100% 0 0% 1 

Totaal 44 18% 196 82% 240
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Ziekteverzuimpercentage per school   

School 2007-2008  2008-2009  2009-2010 2010-2011 2012*

De Windvaan 4,16 2,60 5,18 6,40 11,90

Jules Verne 6,37 6,52 3,50 5,48 5,10

De Zonnewijzer 5,88 9,89 4,85 5,07 5,70

KlimOp 3,88 5,63 7,89 12,92 16,50

Het Ooievaarsnest 6,34 9,45 7,03 3,96 12,10

De Bussel 1,50 3,21 8,03 11,67 12,50

Wereldwijzer 12,01 15,48 8,16 10,12 10,90

Montessori 6,43 11,61 16,73 5,28 7,60

De Klipper 4,32 11,16 9,77 8,12 7,60

Socrates   1,06 0,46 7,41 7,60

Bestuursbureau   0,36 0,43 1,50

Bovenschools  0,41 13,62 37,01 29,20

     

totaal  5,43 8,44 7,97 7,63 8,90

landelijk gemiddeld  5,94 6,10 6,04 6,08 6,46

* Vanaf 2012 halen we de gegevens vanuit ons nieuwe ziekteverzuimsysteem Trackverzuim.  

   Deze gegevens zijn op basis van het kalenderjaar.   

Ziekmeldingsfrequentie per school     

School 2007-2008  2008-2009  2009-2010 2010-2011 2012*

De Windvaan 0,44 1,06 0,59 0,85 0,70

Jules Verne 0,52 1,23 0,81 1,15 1,40 

De Zonnewijzer 0,61 1,17 0,74 0,93 1,20 

KlimOp 0,60 0,95 1,11 0,65 0,60 

Het Ooievaarsnest 0,99 1,54 0,73 1,21 1,00 

De Bussel 0,32 0,88 0,37 0,58 0,60 

Wereldwijzer 0,31 1,10 1,10 0,95 0,80 

Montessori 0,71 1,20 1,10 0,91 0,50 

De Klipper 0,79 1,61 1,29 0,99 0,80 

Socrates   0,94 0,42 1,06 0,80 

Bestuursbureau   0,17 0,50 0,50 

Bovenschools  0,16 0,25 1,00 0,50  

   

totaal  0,63 1,23 0,89 0,91 0,80

landelijk gemiddeld  1,10 1,09 1,08 1,08 1,00
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Leeftijdsopbouw per school      

School 15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar Totaal 

De Windvaan 1 11 7 3 13 35

Jules Verne 0 2 6 9 10 27

De Zonnewijzer 0 4 2 8 9 23

KlimOp 1 5 0 3 2 11

Het Ooievaarsnest 0 4 2 4 8 18

De Bussel 0 3 2 4 4 13

Wereldwijzer 0 4 2 5 5 16

Montessori 0 8 9 6 7 30

De Klipper 0 8 12 13 15 48

Socrates 1 5 3 3 0 12

Bestuursbureau Talent 0 0 1 4 1 6

Bovenschools    1 0 1

Totaal 3 54 46 63 74 240 
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Overzicht leerlingenaantallen periode 01-10-2003 t/m 01-10-2012     

School 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

De Windvaan 423 420 401 404 380 372 377 370 389 400

   Troubadour 114 112 106 105 93 85 87 74 90 88

   Tweemaster 134 140 139 142 140 151 164 170 174 183

   Fluitschip 175 168 156 157 147 136 126 126 125 129     

Jules Verne 208 190 189 179 177 184 184 187 183 177

De Zonnewijzer 283 279 281 296 303 299 318 307 298 314

KlimOp 154 143 122 126 110 117 104 105 87 79

Het Ooievaarsnest 262 266 282 308 297 305 275 266 246 223

De Bussel 208 206 201 202 207 204 213 203 189 174

Wereldwijzer 148 148 141 138 135 137 140 146 147 147

Montessori 333 337 338 343 352 362 365 359 353 363

   Binnenstad 205 212 216 221 243 256 258 263 262 277

   Kersenboogerd  128 125 122 122 109 106 107 96 91 86

De Klipper 603 631 654 659 675 647 661 634 585 546

   Bres  288 282 276 304 303 310 306 278 303

   Hanebalk   150 172 185 167 161 175 132 78 55

   Dubloen   193 200 198 204 183 176 196 229 188

Socrates       41 95 114 139 151

Totaal 2622 2620 2609 2655 2636 2668 2732 2691 2616 2574
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Overzicht geledingen 2012 t.b.v. de Jaarstukken Talent 2012

Bestuur
De heer L.S.M. Jorritsma voorzitter  

De heer G. Mos penningmeester  

De heer A. van Losenoord bestuurslid  

De heer W.H. Karsemeijer bestuurslid 

De heer H.Hansen bestuurslid

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad
De heer N.J. Schilder voorzitter / lid kerngroep personeelsgeleding OBS De Windvaan

Mevrouw J. Meter    personeelsgeleding OBS Het Ooievaarsnest

Mevrouw K. Polderman lid kerngroep  personeelsgeleding OBS De Zonnewijzer

De heer M.J. Soeters    personeelsgeleding OBS KlimOp

Mevrouw C. Wijnker-Kolken / Mevrouw I. Klaij    personeelsgeleding OBS De Bussel

Mevrouw N.A.R. Ottens    personeelsgeleding Openbare Montessorischool

Mevrouw P. Kraakman    personeelsgeleding OBS De Klipper

Mevrouw M.J. Stroet- de Jonge / de heer N. Boon    personeelsgeleding OBS Socrates

Mevrouw P.M.M. Hollander / de heer J.J.S. Lanjouw    personeelsgeleding Wereldwijzer

De heer B.F. Bood    personeelsgeleding Jules Verne

De heer C. Bakker    oudergeleding OBS Wereldwijzer

De heer D. Fris    oudergeleding OBS Het Ooievaarsnest

Mevrouw Th. Koknel lid kerngroep  oudergeleding OBS De Windvaan

De heer R. Poelman / de heer G. Hekman    oudergeleding OBS Klimop

Mevrouw A. Ustasia    oudergeleding OBS De Bussel

Mevrouw I. Wagendrever    oudergeleding Openbare Montessorischool

De heer J.E. Bruin lid kerngroep  oudergeleding OBS De Zonnewijzer

Mevrouw A. Kok    oudergeleding OBS Socrates

De heer S. Karin    oudergeleding OBS De Klipper
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