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1 Voorwoord college van bestuur
Inleiding
In 2017 hebben onze leerkrachten op 14 basisscholen in de gemeente Kampen weer met veel
enthousiasme onderwijs aan zo’n 2500 kinderen mogen geven. We vertrouwen erop dat we met de
inzet van al onze medewerkers mee mogen werken aan de ontwikkeling van een groot deel van de
Kamper jeugd.
In dit voorwoord benoemen we enkele activiteiten die in 2017 zijn uitgevoerd. Verderop in het
jaarverslag leest u er meer over. Tevens leest u in dit jaarverslag een terugkoppeling van de raad van
toezicht en is de jaarrekening opgenomen.
Ontwikkelingen in 2017
Enkele belangrijke ontwikkelingen in 2017 voor de vereniging waren:
- het ontwikkelen van het IRIS-kwaliteitskader;
- het verder ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch plan 2015 – 2019;
- het renoveren van de Wegwijzer en de Wendeschool;
- het voorbereiden van de nieuwbouw Koningin Emmaschool te Kampen;
- de benoeming van twee nieuwe directeuren, één op de Rehoboth icm de Wendeschool en
één op de Morgenster;
- een onderzoek naar het wijzigen van de rechtspersoon.
Uitvoering strategisch plan 2015 - 2019
In het strategisch plan van IRIS staan twee doelen centraal:
1. het ultieme doel - leerlingen ontwikkelen tot ‘wijze wereldburgers’ in wording;
2. het concrete doel - het realiseren van onderwijs waarin de ontwikkelbehoefte van het kind
centraal staat.
De wijze wereldburger
Wat bedoelen hiermee?
 Een wereldburger vindt zijn weg in de (toekomstige) maatschappij. Kinderen hebben geleerd
hoe ze in de samenleving kunnen functioneren (cognitief en sociaal-emotioneel).
 Het begrip wijs sluit aan bij wat de Bijbel ons daarover leert, bijvoorbeeld in Spreuken: “Want
het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht.” Vanuit die bron,
die sterk raakt aan het ‘zijn’ van IRIS, willen we kinderen leren om wijs te worden.
Wijs worden is een proces. Op onze scholen willen we daarvoor een goede basis leggen.
Belangrijke kenmerken van een wijze wereldburger zijn:
 vertrouwen: op God, jezelf en de ander;
 verantwoordelijkheid willen dragen en laten zien;
 onderzoeken en nieuwsgierig zijn;
 positief bijdragen aan je omgeving.
Een zichtbaar resultaat dat in 2017 is gerealiseerd, is het ontwikkelen van een kwaliteitskader. Hierin
hebben we verder uitgewerkt wat we binnen IRIS verstaan onder goed onderwijs en hoe we dat
zichtbaar maken in de praktijk. In het hoofdstuk focus op onderwijzen gaan we hier dieper op in.
Ontwikkelbehoeften van het kind centraal
In ons onderwijs willen we dat de ontwikkelbehoeften van het kind centraal staan. Dit is een flinke
uitdaging, waar we ook de komende jaren nog aan werken. Aan de hand van vier strategische
thema’s geven we deze uitdaging inhoud.
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Deze zijn:
1. Meesterschap
2. Kwaliteitszorg
3. Ouders en de school
4. Passende school in de wijk/dorp
Een van de speerpunten van het thema Meesterschap is het ontwikkelen van een moderne
gesprekkencyclus. Daarvoor is een pilot gestart met als doel onze medewerkers te betrekken bij deze
ontwikkeling en zo een gesprekkencyclus te ontwikkelen die betekenisvol is en ontwikkeling
stimuleert. Onderstaande schema geeft kernachtig weer wat we willen bereiken. Tijdens gesprekken
staat de richting vast (de strategie) en worden afspraken gemaakt over te behalen resultaten.
Vervolgens krijgen medewerkers ruimte om zelf invulling te geven aan het bereiken van de
resultaten en daar leggen ze rekenschap over af. Centraal in dit proces staat relatie.

Een van de speerpunten van het thema kwaliteitszorg was starten met het uitvoeren van audits op
het gebied van onderwijskwaliteit door een intern opgeleid auditteam. In 2017 is de eerst audit
uitgevoerd door ons eigen auditteam. De ontvangende school en het auditteam kijken tevreden
terug op de audit.
Voorbereiding nieuwbouw Koningin Emmaschool
In 2016 zijn flinke stappen gezet op weg naar een nieuwe Emmaschool. Samen met kinderen, team,
ouders en externe relaties is er gebrainstormd over de nieuwe school. De brainstorm heeft hele
mooie ideeën opgeleverd, die door het team meegenomen zijn in het verder nadenken over het
onderwijs in en de vormgeving van het nieuwe gebouw. Dit heeft geresulteerd in functionele eisen
voor de nieuwe school, waarbij flexibiliteit, multifunctioneel gebruik van ruimtes en duurzaamheid
eruit springen. Helaas is er vanwege een mogelijke aanwezigheid van vleermuizen een flinke
vertraging opgelopen. We verwachten in het najaar van 2018 te starten met de bouw.
Renovatie van zes schoolgebouwen
Als uitvloeisel van het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Kampen worden er in de periode
2017 – 2019 zes scholen gerenoveerd. In 2017 zijn de Wegwijzer en de Wendeschool gerenoveerd.
We zijn zeer tevreden met de resultaten. Er staan twee prachtige, duurzame gebouwen waarin de
visie op onderwijs van IRIS en de teams gerealiseerd kan worden. In 2018 worden de Willem van
Oranjeschool en de Rehobothschool gerealiseerd.
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Samenwerking
IRIS ontwikkelt zich met jou en jij ontwikkelt je met IRIS is het motto van ons HR-beleid. Dat kan in
onze overtuiging alleen wanneer we goed samenwerken.
We danken de leerkrachten, schooldirecteuren, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en raad
van toezicht voor de goede samenwerking. De open houding op de scholen, de inzet van de
leerkrachten en andere medewerkers en het plezier bij de kinderen heeft ons gestimuleerd en
waarderen we enorm.
Met de schooldirecteuren hebben we het afgelopen jaar weer met veel plezier samengewerkt.
De samenwerking met de raad van toezicht is goed en constructief. Ook met de GMR is de
samenwerking goed en ervaren we een gezamenlijk belang voor goed onderwijs op de scholen van
de vereniging.
De inzet van alle collega’s heeft ertoe geleid dat we als organisatie mooie stappen voorwaarts zetten.
Ook in 2017 hadden we binnen IRIS “Oog voor elkaar”!

Met vriendelijke groet,
college van bestuur,
Friso Kingma (voorzitter)
Gerard Wolters
Kampen, juni 2018
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2 Jaarverslag raad van toezicht
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de raad van toezicht van IRIS VCO. De dagelijkse leiding van de
vereniging was in 2017 in handen van het college van bestuur. De raad van toezicht bestond uit vijf
leden. De raad van toezicht heeft de volgende taken c.q. bevoegdheden, die hij in 2017 heeft
uitgeoefend:
a. Toezicht houden
Een belangrijk element van een transparante, bestuurlijke organisatie is de toepassing van het
governancebeginsel van een gescheiden bestuur en intern toezicht. Juist nu besturen van
onderwijsinstellingen een grote mate van autonomie hebben om zelf beleid te ontwikkelen en toe te
passen en verantwoordelijk zijn voor de besteding van publieke middelen, is scheiding van bestuur
en intern toezicht essentieel.
Het college van bestuur is het bevoegd gezag van IRIS en oefent de daarbij behorende bestuurlijke
taken en bevoegdheden uit.
De toezichthoudende taak strekt zich uit tot het houden van toezicht op het handelen van het college
van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De raad van toezicht houdt
integraal toezicht. Bij de vervulling van zijn taak, richt de raad van toezicht zich naar het belang van
de vereniging, rekening houdend met het feit dat de onderwijsinstelling een organisatie is met een
bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De toezichthoudende taak heeft in het
verslagjaar in ieder geval omvat:
 Goedkeuring van de uitvoering van het strategisch beleid
 Goedkeuring van de jaarrekening en de (meerjaren)begroting
 Goedkeuring van het jaarverslag
 Vaststelling van de arbeidsvoorwaarden en bezoldiging van de leden van het college van
bestuur
 Het aanwijzen van de accountant
De raad van toezicht is lid van de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in OnderwijsInstellingen).
De raad van toezicht onderschrijft de Code Goed Bestuur en de governance principes in het primair
onderwijs.
b. Werkgever
Het voorzien in een goed samengesteld en functionerend college van bestuur, het beoordelen van de
leden van het college van bestuur en de rol van werkgever van de leden van het college van bestuur
zijn verantwoordelijkheden van de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft in 2017 met beide
leden van het college van het bestuur een ambitiegesprek en een beoordelingsgesprek gevoerd. Het
jaarplan college van bestuur is in 2017 vastgesteld, evenals de onkostenregeling voor de leden van
het college van bestuur en de gevolgde en de te volgen opleidingen.
De gesprekkencyclus wordt gevoerd door twee leden van de raad van toezicht in een jaarlijks
wisselende samenstelling, waarbij een van de leden van de raad van toezicht ook het jaar daarvoor
de gesprekken heeft gevoerd.
Samenstelling college van bestuur
Het college van bestuur wordt gevormd door de heer Friso Kingma als voorzitter en de heer Gerard
Wolters als lid. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van het
beleid. Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging met
alle aspecten als identiteit, onderwijs, personeelsbeleid, financiën, huisvesting en kwaliteit. De raad
van toezicht keurt het beleid goed.
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c. Klankbord (adviseren en netwerken)
Het functioneren als klankbord voor het college van bestuur. De raad van toezicht participeert in
diverse netwerken, zowel op politiek als op maatschappelijke gebied.
Samenstelling raad van toezicht
De raad van toezicht kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en
maatschappelijke achtergronden waarborgt. De raad van toezicht bestond in 2017 uit de volgende
leden:
Naam

Functie

Op voordracht van

Benoeming

Aftredend

Dhr. J. Marskamp, voorzitter raad van toezicht
december 2011
juni
2020
Dhr. G. Kreder, lid
medezeggenschapsraad
juli
2013
juni
2021
Mevr. J. Vroom, lid
raad van toezicht
december 2011
juni
2020
Dhr. G. Wielink, lid
raad van toezicht
december 2011
juni
2019
Dhr. C. Wursten, lid
raad van toezicht
1 juli
2014
juni
2018
Het bovenstaande rooster van aftreden is per 31 december 2017 van toepassing. De zittingstermijn
van de leden van de raad van toezicht is vier jaar. De leden zijn herbenoembaar voor één
zittingstermijn.
Onafhankelijkheid
De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het college van
bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren. Indien een lid van de raad
van toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf
of een ander lid zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond. Dit is in het verslagjaar niet van
toepassing geweest.
Commissies
De raad van toezicht functioneert als geheel. Er zijn geen commissies ingesteld die verantwoordelijk
zijn voor deeltaken.
Werkwijze:
De raad van toezicht vergaderde in 2017 vijf keer regulier.
De volgende onderwerpen werden o.a. besproken c.q. vastgesteld:
 Evaluatie RvT – CvB
 Levensbeschouwelijke identiteit
 De code Goed Bestuur
 Het vraagstuk van ledenbetrokkenheid bij de vereniging
 Identiteit in relatie tot werving en selectiebeleid
 Onderwijsconcepten
 Jaarverslag externe vertrouwenspersoon
 Bestuur statuut en managementstatuut
 Bestuursgesprek met de inspectie
 HRM-beleid; vitaliteit en de vitaliteit cheque
 Huisvesting
 Financiële materiele gelijkstelling
 De besturing van IRIS met de balanced scorecard
 Het Treasurystatuut
 Veiligheidsbeleid
 Nieuwbouw Emmaschool
 Uitbreiding kindcentra
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Peuterspeelzaalwerk
De stakingen en de werkdruk

Naast het bijwonen van de reguliere vergaderingen heeft een aantal leden zich verdiept in bepaalde
onderwerpen. Zij hebben daarvoor de volgende bijeenkomst bezocht:
 Congres De Dag van het Toezicht met als thema: "Waardegericht toezicht" georganiseerd
door VTOI
 Een van de leden is lid geworden van de programmaraad van de VTOI-NVTK academie.
De geplande themabijeenkomst van de raad van toezicht is om organisatorische redenen verplaatst
naar begin januari 2018.
De raad van toezicht was aanwezig bij de kerstbijeenkomst, de nieuwjaarsbijeenkomst van de
gemeente Kampen, het 50-jarig jubileum van de Rehoboth school, de feestelijke bijeenkomsten na
verbouwing en renovatie van de Van de Wendeschool en van de Wegwijzer, en andere relevante
bijeenkomsten. De raad van toezicht heeft 2 schoolbezoeken afgelegd en heeft enkele kindcentra
bezocht.
Strategie en beleid
De raad van toezicht volgt nauwgezet de uitvoering van het strategisch beleid neergezet in het
Strategisch Beleidsplan. Een belangrijk middel hiervoor is de MARAP. In samenwerking met het
college van bestuur is er een goed werkbaar instrument ontstaan om per kwartaal de ontwikkelingen
op de terreinen van onderwijs (o.a. opbrengsten, ontwikkeling van leerlingaantallen), personeel (o.a.
deskundigheidsbevordering en ziekteverzuimcijfers), financiën en huisvesting (o.a. onderhoud en
nieuwbouw) te kunnen toetsen aan het vastgestelde beleid.
Diverse keren heeft de raad van toezicht gesproken over het strategisch beleid in de reguliere
vergaderingen en er ook goedkeuring aan gegeven. Het strategisch beleidsplan voor de komende
jaren heeft als hoofdthema "De Wijze Wereldburger". Hiermee wil IRIS aangeven dat onderwijs meer
is dan alleen de opbrengst van taal en rekenen.
Onderwijs moet aansluiten op de onderwijsbehoeften van het kind en leiden tot "wijze
wereldburgers". IRIS heeft een eigen kwaliteitskader ontwikkelt dat voor alle scholen van IRIS geldt.
De ontwikkelthema's meesterschap, kwaliteitszorg, betrokken ouders, passende school in de wijk/
het dorp en de brede school staan centraal in het beleidsplan. De leidende kernwaarden zijn: liefde
en betrokkenheid, plezier, talentontwikkeling en prestatie, professionaliteit en kwaliteit.
Financiën
De solide financiën van de vereniging IRIS vormen een goed uitgangspunt voor beleid en uitvoering.
In het verslagjaar heeft de raad van toezicht de jaarrekeningen/jaarverslagen 2016 van IRIS VCO, van
de Stichting IRIS Kindcentra en van de Stichting Steunfonds goedgekeurd.
De accountant heeft zijn bevindingen toegelicht in een vergadering van de raad van toezicht. De
hierbij uitgebrachte adviezen worden c.q. zijn opgevolgd.
De raad van toezicht heeft aan Deloitte opdracht gegeven om de jaarrekening 2017 te controleren en
de diverse specifieke subsidieverantwoordingen 2017 en de bekostigingsgegevens 2017.
Tevens heeft de raad van toezicht de begrotingen 2017 en de strategische meerjarenplannen 2017 2020 van IRIS VCO, Stichting IRIS Kindcentra en de begroting van de Stichting Steunfonds 2017
goedgekeurd.
De raad van toezicht heeft toezicht gehouden op de naleving van het bestuur van:
 De wettelijke verplichtingen.
 De code goed bestuur en de eventuele afwijkingen van die code.
 De rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending
van de middelen van IRIS verkregen op grond van de Wet op het primair onderwijs.
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Overleg met de GMR
In 2017 is door 2 leden van de RvT een vergadering bijgewoond van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad. O.a. is er gesproken over de kennisgroepen, de financiën en de
samenwerking van de GMR met het college van bestuur.
Directeurenoverleg
De raad van toezicht heeft een vergadering van het directeurenoverleg bijgewoond en gesprekken
gevoerd met de directeuren over het functioneren van de vereniging, de samenwerking met het
college van bestuur en specifieke vraagstukken van de afzonderlijke scholen. Belangrijke
onderwerpen waren de samenwerking met het college van bestuur, De IRIS Strategie met als
deelthema’s: Office 365, meesterschap IRIS – leercentrum en het auditrapport.
Bezoldiging
De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een bruto vergoeding per
maand. Per 1 januari 2015 is de Wet normering topinkomens (WNT-2) in werking getreden. Deze wet
bepaalt de maximale vergoeding van bestuurders en de honorering van de toezichthouders in de
(semi) publieke sector. De WNT-2 maximaliseert de vergoeding van de leden van de raad van toezicht
tot 10% van de voor de eigen bestuurder geldende bezoldiging en voor de voorzitter is dit 15% van
deze bezoldiging.
In haar vergadering van 29 september heeft de RvT de vergoeding voor de leden van de raad van
toezicht opnieuw vastgesteld. De handreiking voor vergoedingen, die is vastgesteld in de VTOIledenvergadering van 9 maart 2015 is hierbij uitgangspunt geweest. Daarnaast is er door de RvT
advies gevraagd aan de senior-beleidsmedewerker van de VTOI.
De volgende uitgangspunten zijn bij het vaststellen van deze handreiking door de ledenvergadering
van de VTOI gehanteerd:
 De honorering moet worden gerelateerd aan de verantwoordelijkheden en de
bevoegdheden van de leden van de raad van toezicht.
 De honorering moet worden gerelateerd aan het werkelijk aansprakelijkheidsrisico wat een
toezichthouder loopt.
 De honorering moet worden gerelateerd aan de reële inzet en tijd die de toezichthouder
besteedt aan de onderwijsinstelling.
 De honorering moet worden gerelateerd aan de mate van professionaliteit die men van een
raad van toezicht verwacht conform wet – en regelgeving en Governancecodes.
De VTOI adviseert de leden van de raad van toezicht een vergoeding van maximaal 10% van de
honorering van de bestuurder van hun instelling toe te kennen en de voorzitter van de raad van
toezicht maximaal 15%.
In haar vergadering heeft de raad van toezicht van IRIS een aantal zaken overwogen:
 Het aantal uren besteed aan het toezichtwerk is de laatste jaren sterk gestegen en komt
overeen met de vastgestelde percentages.
 De omvang en de intensiteit van het toezicht is de laatste jaren toegenomen.
 De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid die de raad van toezicht draagt is o.a. door
wet- en regelgeving sterk toegenomen.
 De vergoeding van de leden van de raad van toezicht moet marktconform zijn en blijven om
vacatures op een goede manier in te kunnen vullen.
 De maatschappij en de politiek verwachten een goed toezicht waarbij verantwoord wordt
omgesprongen met publieke middelen.
De RvT vergadering van IRIS VCO heeft op basis van deze overwegingen besloten om de vergoeding
op de helft van het maximum vast te stellen; dus 5% voor de leden respectievelijk 7,5% voor de
voorzitter van de honorering van de bestuurder.
De specificatie van de bezoldiging is opgenomen bij de toelichting van deze jaarrekening. De
bezoldiging past binnen de Code Goed Bestuur.
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Tot slot
De raad van toezicht spreekt zijn waardering uit voor de inzet waarmee het college van bestuur, het
directeurenoverleg en de medewerkers van IRIS hun functie uitoefenen en IRIS van betekenis laten
zijn voor hun omgeving. Met name de grote betrokkenheid, inzet en enthousiasme heeft de raad van
toezicht zeer gewaardeerd.
Aldus vastgesteld door de raad van toezicht, februari 2018.
J. Marskamp
voorzitter raad van toezicht
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3 Structuur van de vereniging
Organisatiestructuur
De organisatiestructuur ziet er als volgt uit:

ALV

RvT
CvB
14 scholen

GMR
MR (per school)

Algemeen Ledenvergadering
IRIS is een schoolvereniging waarbinnen de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste orgaan is.
De ALV benoemt de leden van de raad van toezicht. In 2017 is onderzoek gedaan naar de
passendheid van de vereniging als rechtspersoon. In 2018 zal dit onderwerp nadrukkelijk in de ALV
aan de orde gesteld worden.
Raad van toezicht
De raad van toezicht (RvT) is belast met het toezicht houden op het beleid en de uitvoering van het
beleid, zoals dat door het college van bestuur wordt uitgevoerd.
Naam
Dhr. Jan Marskamp
Dhr. Gerald Kreder
Mevr. Jeanet Vroom-Kasper
Dhr. Gerrit Wielink
Dhr. Cor Wursten

Functie
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

College van bestuur
Het collegiale college van bestuur (CvB) vormt het bevoegd gezag binnen de vereniging, stelt het
beleid op en is verantwoordelijk voor de uitvoering van dat beleid. Dit doet zij in nauwe
samenwerking met het directeurenoverleg, waarin alle schooldirecteuren participeren.
Naam
Dhr. Friso Kingma
Dhr. Gerard Wolters
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Schoolleiding
Elke school kent een schooldirecteur die integraal verantwoordelijk is voor zijn/haar school. De
directeur wordt hierbij vaak ondersteund door een managementteam, dat bestaat uit de intern
begeleider en de bouwcoördinatoren.
Medezeggenschap
De vereniging kent twee formele medezeggenschapsorganen. Elke school heeft een eigen
medezeggenschapsraad (MR). De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) functioneert
op verenigingsniveau en bestaat uit veertien leden, afkomstig van de veertien scholen.
Schooladviesgroep
Daarnaast kennen enkele scholen een schooladviesgroep (SAG) en een activiteiten- of
oudercommissie. Deze commissies helpen de school op allerlei manieren, bijvoorbeeld bij het
organiseren van (school) feesten.
In de verenigingsstatuten en het bestuurs- en managementstatuut zijn de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden nader uitgewerkt.
Nevenfuncties van het college van bestuur
Conform de code Goed Bestuur worden hieronder de nevenfuncties van de leden van het college van
bestuur gegeven.
Lid
Friso Kingma

Omschrijving
Ouderling (jeugd) Prot. Gem. Appelscha
Teamleider voetbalvereniging Stanfries
(pupillen)

Vergoeding
-

Gerard Wolters

Ouderling (voorzitter) Chr. Ger. Kerk te
Kampen
Financieel Deputaat Onderlinge Bijstand &
Advies, Chr. Ger. Kerken (landelijk)
Extern afstudeerbegeleider Finance & Control
Hogeschool Windesheim te Zwolle
Schrijver voor stichting ‘Vertel het maar’
(kindernevendienst methode)

reiskosten
€ 4.785 (+ reiskosten)
-

Gegevens van de scholen
De adresgegevens van de scholen zijn te vinden in bijlage 1. De ontwikkeling van de
leerlingenaantallen is hieronder gegeven. Het betreft het leerlingenaantal conform de voorlopige
gegevens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Gegevens school

1-10-2016

1-10-2017

Verschil

1-10-2018

1-10-2019

Prinses Julianaschool

93

94

1

95

97

Ds. J. van de Wendeschool

54

52

-2

49

46

De Zaaier

28

26

-2

25

26

De Regenboog

87

93

6

78

73

Oranjeschool

78

73

-5

71

65

291

296

5

310

332

CNS De Groenling
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Gegevens school

1-10-2016

1-10-2017

Verschil

1-10-2018

1-10-2019

Marnixschool

226

223

-3

222

224

Koningin Emmaschool

155

141

-14

142

142

Willem van Oranjeschool

262

244

-18

242

242

Dr. H. Bouwmanschool

204

203

-1

204

210

De Morgenster

278

291

13

296

297

De Wegwijzer

91

97

6

103

101

Rehobothschool

206

189

-17

183

177

CBS Het Stroomdal

417

429

8

438

449

2.470

2.451

-19

2.458

2.481

IRIS-totaal

Het beeld rondom de leerlingenaantallen is per school wisselend. IRIS kent een aantal scholen met
groei en een aantal scholen met krimp. We verwachten voor de komende jaren een lichte stijging van
het aantal leerlingen. Uitgaande van deze prognose van de ontwikkeling van het aantal leerlingen is
de conclusie dat IRIS ook de komende jaren van grote betekenis blijft voor het onderwijs in de
gemeente Kampen.
Toelatingsbeleid en samenwerking
De IRIS-scholen kennen een open toelatingsbeleid. Wel vragen we aan ouders dat zij er mee
instemmen dat hun kinderen christelijk onderwijs ontvangen en meedoen aan de gebruikelijke
vieringen rondom de christelijke feestdagen. De leerlingen van de scholen zijn afkomstig uit de
gemeente Kampen. Sporadisch komt het voor dat een leerling, bijvoorbeeld na of vlak voor een
verhuizing, uit een andere gemeente komt.
IRIS heeft op het gebied van internationalisatie geen specifiek beleid en we onderhouden geen
structurele contacten met scholen buiten Nederland.
Horizontale verantwoording
De vereniging en de 14 scholen kennen veel stakeholders (belanghebbenden). De belangrijkste
stakeholders zijn de medewerkers, de ouders van de scholen en de leden van de vereniging.
Daarnaast is er nog een scala aan stakeholders, zoals OCW, schoolbesturen in de omgeving (o.a. in
het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 23-05), de gemeente Kampen, CJG, de PO-Raad,
Verus, leveranciers en banken.
Het college van bestuur participeert actief in allerlei overlegorganen met de gemeente, collega
besturen (o.a. Passend Onderwijs 23-05) en enkele landelijke stuur- /werkgroepen van de PO-Raad
en van Verus.
De informatievoorziening en horizontale verantwoording aan de personeelsleden verloopt enerzijds
via de schooldirecteur (bv. via mededelingen in werkoverleggen) en anderzijds rechtstreeks door het
college van bestuur middels nieuwsbrieven, medewerkersbijeenkomsten en schoolbezoeken.
Ouders ontvangen wekelijks of tweewekelijks (afhankelijk van de school) een nieuwsbrief van de
school. Door middel van deze nieuwsbrief en de website van de school, worden ouders op de hoogte
gehouden van ontwikkelingen op de school.
Ook organiseert de school ouderavonden rondom specifieke thema’s (zoals ouderbetrokkenheid, de
formatie, sociaal klimaat op de school of veilig computergebruik).
Bij bijzondere zaken kunnen ouders rechtstreeks door het college van bestuur geïnformeerd worden.
Dat is in 2017 niet gebeurd.
Een vorm van horizontale verantwoording die vanuit de sector gefaciliteerd wordt is Vensters PO.
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Vensters PO
IRIS VCO is transparant in haar processen en legt verantwoording af over behaalde resultaten die we
vanuit onze visie op onderwijs en het kind belangrijk en relevant vinden. De ontwikkeling van een
kind is in onze visie breder dan alleen een kale CITO-score, zoals die in sommige media
gepresenteerd wordt. Ook sociaal-emotionele factoren, kind- en oudertevredenheid over een school,
het veiligheidsklimaat op een school en het welbevinden van kinderen en medewerkers zijn
belangrijke factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen.
Vensters PO (www.scholenopdekaart.nl) biedt scholen de mogelijkheid om zich op meer punten te
presenteren dan alleen de score van de eindopbrengsten. Alle 14 IRIS-scholen presenteren zich op dit
internetplatform.
Verticale verantwoording
Eén van de hoofdtaken van het college van bestuur is het leidinggeven aan de uitvoering van het
strategisch plan. Het borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit is daarbij een hoofdthema.
Op basis van een jaarplanning wordt beleid voorbereid door het CvB, projectgroepen die vanuit het
directeurenoverleg zijn ontstaan of middels co-creatie waarbij diverse medewerkers participeren in
de beleidsontwikkeling. De beleidsvoorstellen worden in het directeurenoverleg besproken.
Afhankelijk van het onderwerp worden de beleidsvoorstellen aan de RvT (ter goedkeuring of advies)
en/of de (G)MR voorgelegd (ter instemming of advies), waarna het CvB tot definitieve vaststelling
overgaat.
In kwaliteitsgesprekken met de schooldirecteur wordt de voortgang van de uitvoering van het
strategische beleid, het schoolplan/jaarplan en in het bijzonder de kwaliteit van het onderwijs
besproken en waar nodig wordt er bijgestuurd.
In de RvT vergaderingen wordt middels kwartaalrapportages, specifieke rapportages en de
gesprekken verantwoording afgelegd over de kwaliteit van het onderwijs, de uitvoering van het
strategisch beleidsplan en de besteding van de financiële middelen.
Het belangrijkste verantwoordingsoverleg met de leden is de jaarlijkse algemene ledenvergadering,
waarin onder andere het jaarverslag wordt toegelicht. Bij bijzondere zaken worden leden middels
een brief en via de website van IRIS op de hoogte gesteld. In 2017 hebben alle leden het jaarbericht
2016 ontvangen (verkort jaarverslag en jaarrekening). Het complete jaarverslag publiceert IRIS op
haar website. Het bestuursverslag en de jaarrekening zijn tevens de verantwoordingsinstrumenten
aan het ministerie van OC&W.
Verbonden partijen met beslissende zeggenschap
De verbonden partijen, stichting steunfonds IRIS en IRIS, stichting voor christelijke kindcentra, zijn
private stichtingen. In december 2017 is IRIS, stichting voor christelijke TSO opgericht. In deze
stichting hebben in 2017 geen activiteiten plaatsgevonden, noch was er vermogen aanwezig in de
stichting. Deze drie stichtingen hebben hetzelfde bestuur en dezelfde raad van toezicht als de
schoolvereniging IRIS.
De private stichting steunfonds IRIS is erop gericht om met behulp van haar private vermogen de
vereniging IRIS in financieel opzicht te ondersteunen (in de breedste zin des woords). Het resultaat
van de stichting steunfonds IRIS over 2017 is € -/- 110.725.
De stichting voor christelijke kindcentra IRIS is een private kindcentra-organisatie die in 2011 is
opgericht, met als doel om zelfstandig kindcentrum-activiteiten aan te bieden (kinderdagopvang,
tussen (TSO)- en buitenschoolse opvang (BSO)). Ultimo 2017 was er sprake van de volgende
activiteiten op een aantal scholen:
Bouwmanschool:
Rehobothschool:
Stroomdal:
Bestuursverslag 2017
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Willem van Oranje:
Morgenster:
Groenling:
Marnixschool:
Wegwijzer:

BSO en Kinderopvang (locatie Fidelio)
TSO en BSO
TSO
TSO
TSO

Naast de positieve kasstroom van de stichting, wordt zij tevens gefinancierd door een lening van
stichting steunfonds IRIS.
Het resultaat van de stichting voor christelijke kindcentra IRIS over 2017 bedraagt -/- € 10.767.
De jaarrekeningen van IRIS - Vereniging voor Christelijk Onderwijs, IRIS - Stichting voor Christelijke
Kindcentra en IRIS - Stichting Steunfonds worden geconsolideerd. Hiervoor is een afzonderlijke
geconsolideerde jaarrekening opgesteld.
Dit bestuursverslag heeft uitsluitend betrekking op IRIS - Vereniging voor Christelijk Onderwijs (de
schoolvereniging), omdat zij de enige entiteit is die publieke middelen ontvangt. De andere twee
entiteiten ontvangen geen publieke middelen, enkel private middelen. Voor dergelijke
rechtspersonen vindt de verantwoording op een andere wijze plaats dan voor onderwijsinstellingen.
Klachtenreglement
Binnen IRIS VCO is sprake van een klachtenprotocol en de vereniging is aangesloten bij een externe
klachtencommissie (geschillencommissie bijzonder onderwijs). Er zijn in 2017 geen klachten gemeld
bij deze externe commissie.
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4 Uitwerking strategische koers 2017
Algemeen
De strategische koers is de rode draad waarlangs IRIS en de scholen zich verder ontwikkelen. Elke
school heeft het strategisch plan vertaald naar een eigen school(jaar)plan en geeft op die wijze ook
een eigen kleur aan de strategische ontwikkeling. Deze werkwijze past binnen de cultuur van IRIS,
waarbij scholen een eigen verantwoordelijkheid hebben om onderwijs aan te bieden aan de kinderen
uit de buurt en zich te presenteren als eigentijdse scholen waar oog is voor elk kind.
In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de strategische koers en maken we zichtbaar wat
we in 2017 hebben gedaan.
Strategische koers 2015 - 2019
Als we bij kinderen (en bij ons zelf) deze aspecten van de wijze wereldburger kunnen zien, dan zijn we
ervan overtuigd dat IRIS een stukje ‘eigenheid’ aan het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en
daarmee aan de samenleving toevoegt.

We zien twee kinderen de wijde
wereld intrekken, hand in hand
waarbij de armen een V van
Vertrouwen laten zien. Het meisje
draagt de V van Verantwoording,
ze wil letterlijk
Verantwoordelijkheid dragen. De
rugzakjes zijn gevuld met
‘plusjes’, welke de positieve
bijdrage symboliseren. De open
ogen en het vergrootglas duiden
op nieuwsgierigheid en op de
onderzoekende houding waarmee
de kinderen hun omgeving
benaderen.

Waar staan we als medewerkers voor
Liefde en betrokkenheid
Als medewerkers van IRIS kennen we het liefdevolle werk van Jezus Christus, zoals de Bijbel ons dat
leert. Zijn Liefde inspireert ons. En vanuit die Liefde zijn we, elk op onze eigen wijze en passend bij de
veelkleurigheid van IRIS, een voorbeeld voor de kinderen en betrokken op hun welzijn, dat van hun
ouders en op het welzijn van elkaar.
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Plezier, talentontwikkeling en prestatie
Ons hart ligt bij het onderwijs. Vanuit die passie geven we met plezier elke dag les. Daarbij hebben
we oog voor de talentontwikkeling en de prestaties, zowel van onszelf als van de leerling. Plezier,
talentontwikkeling en prestaties zijn daarmee kernwaarden die met elkaar verbonden zijn.
Professionaliteit en kwaliteit
We zijn professionals op ons eigen vakgebied en zijn daarop aanspreekbaar. We stoppen energie in
het verder ontwikkelen van onze eigen talenten, zodat de kwaliteit van ons onderwijs elke dag een
stukje beter wordt. Vraagstukken lossen we met optimisme en creativiteit op, waarbij we graag
feedback ontvangen en geven.
Van visie naar de dagelijkse praktijk
Hierboven hebben we aangegeven waar IRIS voor staat en wat haar ultieme, hoger doel is.
Als volgende onderdeel van de visie geven we hieronder een verdere concretisering van het hoger
doel en geven we ‘lijnen’ waarlangs we dit doel willen behalen.
Waar gaan we heen
Ons uitdagend doel is het volgende:
In 2019 is de brede onderwijskwaliteit en de kwaliteitszorg op de IRIS-scholen van hoog niveau. De
onderwijsbehoeften van het kind zijn daarbij leidend in het aanbod van de lessen.
Toelichting:
- Brede onderwijskwaliteit:

-

Hoog niveau kwaliteit:
Kwaliteitszorg:

-

Onderwijsbehoeften kind:

bestaat uit een veilig sociaal klimaat, uit de opbrengsten op de
vakken rekenen, taal, zaakvakken en creatieve vakken, waarbij
de leerkracht en de school er op gericht zijn om de leerling zich te
laten ontwikkelen tot wijze wereldburger;
in 2016 heeft IRIS haar eigen kwaliteitskader ontwikkeld;
dit omvat kaders over: wat verstaan we onder goed onderwijs,
hoe meten we dat/of maken we dat zichtbaar, en hoe zorgen we
ervoor dat het onderwijs zich continu verbetert waarbij de
onderwijsbehoeften van het kind centraal staan;
om daar invulling aan te geven, is de sleutel dat het kind actief
deelneemt aan het gehele onderwijsproces (eigenaarschap),
waarbij de rol van de leerkracht verschuift van de jongleur die
‘alle ballen in de lucht moet houden’ naar stimulerend
(bege)leider en inspirator van de groep en het kind.

Wat we verstaan onder ‘hoog niveau’ wordt, net als het leidend zijn van de onderwijsbehoeften van
het kind, in de ontwikkelthema’s hierna verder geconcretiseerd. Bij de uitwerking is de
randvoorwaarde dat alle scholen voldoen aan het wettelijk kader van het ministerie van OCW.
Ontwikkelthema’s en implementatie
De ontwikkelthema’s zijn gericht op het behalen van het uitdagende doel en vormen de lijnen
waarlangs de vereniging, de scholen en de medewerkers zich verder gaan ontwikkelen.
We onderscheiden de volgende vier ontwikkelthema’s:
1. Meesterschap
2. Kwaliteitszorg
3. Ouders en de school
4. Passende school in de wijk/dorp
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IRIS – Oog voor pupillen

18

Bij het vormgeven en implementeren van de thema’s gaan we uit van twee leidende principes:
1. De onderwijsbehoeften van de leerling zijn richtinggevend bij ons handelen en geven
daardoor mede richting aan zijn of haar ontwikkeling.
We willen aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van de leerling en van de medewerker, deze
ontwikkeling stimuleren en het zelf verantwoordelijk zijn voor je ontwikkeling bevorderen.
2. Niet meer, maar anders.
De strategische ontwikkelpunten zijn niet bedoeld als een ‘surplus’ op onze dagelijkse
praktijk. Ze zijn bedoeld om onderdeel te worden van de dagelijkse praktijk. We leren om
nieuwe en uitdagende zaken op een wellicht andere wijze op te pakken.
Ontwikkelthema’s
1. Meesterschap
Visie op meesterschap
Leren van elkaar is een krachtig middel om te ontwikkelen. Leren gebeurt in een professionele
dialoog/leergemeenschap (zowel binnen als buiten de school). Onze medewerkers kunnen feedback
ontvangen en geven. Onderwijs wordt elke dag ‘gemaakt’ door vakmensen. Onderwijs is niet een
proces waarbij de uitkomst van tevoren vaststaat. Het is veel meer een proces van interactie,
enthousiasmeren, bijsturen, begeleiden, ontvangen en geven. In een klas is een dergelijk proces dan
ook zichtbaar. De leerkracht legt daarvoor een solide basis door een goed klassenmanagement
waarbij slim gebruik wordt gemaakt van ICT. Zij is een rolmodel voor de leerlingen en helpt op basis
van een goede relatie kinderen zich te laten ontwikkelen tot wijze wereldburgers.
Indicatoren en doelstellingen (2019)
1. HR-beleid is in juli 2015 herschreven en sluit aan op het strategisch plan en de SBL-competenties.
2. 75% van de directeuren is toegerust om hun team te enthousiasmeren, te begeleiden en te
coachen op de ‘wijze wereldburger’ kenmerken (75% correspondeert met ‘goed’ in de WMKmethodiek, de methodiek die gebruikt wordt om deze indicator te meten)
3. De beoordelingen door de leidinggevende laten zien dat 75% van de leerkrachten het kind
inspireert en begeleidt bij zijn ontwikkeling tot wijze wereldburger.
4. 75% van de leerkrachten gebruikt de visitaties bij haar ontwikkelplan.
Stand van zaken 2017
Indicator 1 – 2 - 3
In 2017 was een van de speerpunten uit het HRM beleid, het ontwikkelen van een moderne
gesprekkencyclus. We ontwikkelen deze gesprekkencyclus in co-creatie met onze medewerkers aan
de hand van enkele pilots met als titel: ‘Anders in gesprek over resultaat en ontwikkeling’.
We willen bereiken dat onze medewerkers samen in gesprek zijn op een manier die aansluit bij de
kernwaarden van ons HR-beleid: liefde en betrokkenheid, plezier, talentontwikkeling en prestatie,
professionaliteit en kwaliteit. Onderstaande model geeft schematisch weer wat we willen bereiken.
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Indicatoren 4:
In 2017 zijn we gestart met de training ‘De kunst van het kijken en visiteren’. Tijdens deze training
wordt medewerkers onder andere geleerd wat belangrijke kijkpunten zijn bij een visitatie, welke
vragen je kunt stellen en hoe je vervolgens op een goede manier feedback geeft. Visitatie helpt op
deze wijze om de professionele dialoog tussen leraren te versterken en daarmee de kwaliteit van het
onderwijs.
Ontwikkelen van Meesterschap – IRIS Leercentrum
Om het Meesterschap, gericht op het centraal stellen van de ontwikkelbehoeften van het kind in ons
onderwijs, binnen IRIS verder te ontwikkelen, is het IRIS Leercentrum opgericht. Twee medewerkers
(parttime) zijn bezig met twee speerpunten. Het ontwikkelen van een programma-aanbod voor het
realiseren van de strategische ambities. Ophalen bij leraren welke vaardigheden zij verder willen en
moeten ontwikkelen om de ontwikkelbehoefte van het kind centraal stellen.

2. Kwaliteitszorg
Visie op kwaliteit en kwaliteitszorg
Onderwijs is meer dan alleen de opbrengsten van taal en rekenen. Onderwijs sluit aan op de
onderwijsbehoeften van het kind en moet, in de ogen van IRIS, leiden tot de ‘wijze wereldburger’.
Vanuit deze overtuiging ontwikkelt IRIS een eigen kijk op de kwaliteit van onderwijs, de wijze waarop
deze kwaliteit zichtbaar wordt gemaakt (middels eigen audits) en hoe deze kwaliteit steeds verbeterd
wordt.
Indicatoren en doelstellingen (2019)
1. Interne indicator: 90% van de interne audits leidt tot acties die het continue
verbeterproces binnen de scholen stimuleren.
2. Externe indicator: alle scholen voldoen aan het inspectiekader.
3. Externe indicator: 75% van de ouders waardeert het onderwijs als ‘goed’ (WMK > 3.0).
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Stand van zaken 2017
Indicator 1:
In navolging op 2016 zijn ook in 2017 weer audits op scholen uitgevoerd door het IRIS-auditteam. De
audits dragen bij aan een goede onderwijskwaliteit en het realiseren van een goede kwaliteitscultuur
waarbinnen waarderen en stimuleren centraal staan. Waarderen en benoemen wat goed gaat is
nodig om medewerkers vertrouwen te geven. Vertrouwen vormt vervolgens een belangrijke basis
om te werken aan geconstateerde ontwikkelpunten. Tips en tops worden meetbaar en zichtbaar
verwoord in gesprekken en rapporten gebaseerd op de principes van de wijze wereldburger.
Indicator 2:
Ultimo 2017 hebben alle scholen het basisarrangement van de inspectie voor het onderwijs. Zie ook
hoofdstuk 5 - focus op onderwijzen.
Indicator 3:
Op alle scholen wordt tweejaarlijks een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. De acties
geformuleerd bij het thema ouders en de school zijn erop gericht om een tevredenheidscore van
groter dan 75% te halen in 2019.
3. Ouders en de school
Visie op ouders in de school
Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.
Ouderbetrokkenheid is een niet vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en
school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijk verantwoordelijkheid werken aan de (school)
ontwikkeling van het kind. Een goede verbinding tussen ouder en school, levert een positieve
bijdrage aan de invulling van de onderwijsbehoefte en ontwikkeling van het kind. Een goede
informatievoorziening tussen ouder en school (en visa versa) is hierbij van essentieel belang voor het
verstevigen van het educatief partnerschap tussen school en ouder.
Indicatoren en doelstellingen (2019)
1. Interne indicator: elke school heeft een duidelijk informatieplan met daarin in ieder
geval een duidelijke beschrijving van de informatiestromen tussen
school – ouder over de ontwikkeling van hun kind.
2. Externe indicator: 75% van de ouders waardeert de relatie tussen ouders en school als goed
(WMK>3.0).

Stand van zaken 2017
In 2016 is een visie ontwikkeld en vervolgens is er in 2017 een notitie ‘ouderbetrokkenheid’
geschreven. In deze notitie wordt verwoord wat scholen van IRIS van ouders verwachten en
vervolgens ook wat ouders van de scholen van IRIS mogen verwachten. Deze actie is erop gericht om
een tevredenheidscore van groter dan 75% te halen in 2019.
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4. Passende school in de wijk/dorp
Visie op de passende school
Elke school van IRIS is een herkenbare en veilige speel- en ontwikkelplek binnen de wijk/dorp, zo
mogelijk voor kinderen tussen de 0 – 12 jaar. In elke school wordt gewerkt vanuit de IRIS-afspraken.
De invulling van de IRIS-afspraken kan per school een eigen kleur hebben, afhankelijk van
bijvoorbeeld onderwijsconcept, schoolgebouw of schoolondersteuningsprofiel. Diversiteit zien we
hierbij als een kracht. Voor alle scholen geldt dat ze eigen keuzes transparant maken, waar nodig
tijdig om ondersteuning vragen en dat gemaakte keuzes ten goede komen aan de ontwikkeling van
het kind en de wijk/dorp, waarbij de ‘wijze wereldburger’ over de grenzen van wijk en dorp heen kan
denken. Ook in fysieke zin past het gebouw zoveel mogelijk bij de schoolactiviteiten.
Indicatoren en doelstellingen:
1. Interne indicator: elke school heeft een onderhouds- renovatie- en nieuwbouwplan (2015)
2. Interne indicator: elke school heeft een beredeneerd onderwijsconcept (2017).
3. Interne indicator: elke school heeft een doorontwikkeld schoolondersteuningsprofiel (2018).
4. Externe indicator: 75% van de leerkrachten, ouders en leerlingen waardeert de school als een
veilige plek als goed (WMK boven 3.0)
Stand van zaken 2017
Indicator 1:
Het integraal huisvestingsplan met daarin de planning voor renovatie en nieuwbouw is door de
gemeenteraad geaccordeerd en geconcretiseerd in de perspectiefnota.
Tot en met 2019 worden zes IRIS-scholen gerenoveerd en één school wordt nieuw gebouwd. Elke
school heeft een meerjarig onderhouds- renovatie- en nieuwbouwplan.
Indicator 2:
In 2017 hebben we een kwaliteitskader vastgesteld. Dit kwaliteitskader beschrijft wat de ambities
zijn van de scholen van IRIS en waar het onderwijs van IRIS aan moet voldoen. Hiermee heeft elke
school een kader voor een beredeneerd onderwijsconcept en is het vervolgens aan de directeur en
zijn of haar team om dit verder vorm te geven en daarover rekenschap af te leggen.
Indicator 3:
Alle scholen beschikken over een ondersteuningsprofiel. In 2017 is een eerste verkenning gedaan
hoe het ondersteuningsprofiel door te ontwikkelen. In 2018 wordt hier op het niveau van de
deelregio passend onderwijs een vervolg aan gegeven. Alle scholen liggen op schema om dit doel in
2018 te behalen.
Indicator 4:
Bovenstaande activiteiten beïnvloeden deze indicator, die in 2019 wordt gemeten, positief.
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5 Focus op onderwijzen
In deze paragraaf beschrijven we wat IRIS doet om kinderen op te leiden tot wijze wereldburgers. We
beschrijven hoe we onze strategische ambities vertaald hebben in een kwaliteitskader en vervolgens
hoe op onze scholen gewerkt wordt met dit kader en wat daarvan de resultaten zijn.
IRIS kwaliteitskader
Alle scholen binnen IRIS zijn, binnen het strategisch kader, uniek. Dit schept de mogelijkheid
expertise uit te wisselen om leerlingen passende ondersteuning en onderwijs te bieden. Om als
school herkenbaar te zijn, zowel binnen IRIS als daarbuiten, heeft elke school een helder uitgewerkt
onderwijsconcept dat helpt om de strategische ambities te realiseren. Dit onderwijsconcept is
afgeleid van het IRIS kwaliteitskader. Het beschrijft de kwaliteitseisen van wat IRIS-scholen onder
goed onderwijs verstaan en de zogenaamde deugdelijkheidseisen. We hebben er voor gekozen de
kwaliteitseisen zo te beschrijven dat voor medewerkers en kinderen duidelijk is wat zij kennen en
kunnen. Het kwaliteitskader heeft tot doel het onderwijs continu te verbeteren en een goede
kwaliteitscultuur te realiseren.
Het uitdagende doel van IRIS is “om de ontwikkelbehoefte van het kind daadwerkelijk centraal te
stellen in het onderwijsproces.” In figuur 1 wordt dit gevisualiseerd:
- de ontwikkelbehoefte van het kind vormt het uitgangspunt van ons onderwijs;
- rondom deze ontwikkelbehoefte wordt een krachtige leeromgeving gebouwd, welke direct
voor de leerling toegankelijk is (zonder noemenswaardige tussenkomst van de leerkracht);
- de leerkracht stuurt het onderwijsproces op een professionele wijze aan, waarbij de
ontwikkelbehoefte van het kind uitgangspunt is. Afhankelijk van deze ontwikkelbehoefte
geeft de leerkracht instructies, begeleidt en/of coacht in een proces van interactie tussen
leerling(en)-ouders, leerkracht. Hierbij faciliteert de leerkracht de krachtige leeromgeving.

Figuur 1: ontwikkelbehoefte kind centraal

Hoe we kinderen willen opleiden tot wijze wereldburgers hebben we verder uitgewerkt met behulp
van de begrippen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming1.
1

In navolging op Biesta en de Onderwijsraad (rapport: de volle breedte van onderwijskwaliteit (mei 2016).

Bestuursverslag 2017

IRIS – Oog voor pupillen

23

Met kwalificatie bedoelen we het aanbieden van kennis, vaardigheden en houdingen, waarmee
kinderen worden toegerust voor de volgende stappen in hun (school)leven. Belangrijke bestanddelen
zijn een generieke cognitieve component (zoals vaardigheden met rekenen, wiskunde en
taalbeheersing als primaire elementen), vakspecifieke kennis en vaardigheden (rondom bijvoorbeeld
de zaakvakken en programmeren) en het aanleren van een juiste leerhouding en leerstrategieën.
Het doel van kwalificatie is dat kinderen op het juiste niveau doorstromen naar het voortgezet
onderwijs. Op de scholen is een passend en toekomstgericht onderwijsaanbod. Kinderen,
leerkrachten en ouders hebben hoge verwachtingen en zijn niet alleen gericht op cognitieve kennis,
maar ook op het leren van leerstrategieën. Voor leerlingen en medewerkers geldt:
 zij kennen hun eigen leerbehoefte en stemmen daar de leerroute en didactisch handelen op af;
 zij passen relevante en actuele kennis gebaseerd op kerndoelen en de referentieniveaus;
 zij kunnen observeren, analyseren en onderzoeken;
 zij zijn eigenaar van hun eigen leerproces en kunnen hun bekwaamheden aantonen (door middel
van een portfolio/bekwaamheidsdossier);
 zij voldoen aan de deugdelijkheidseisen;
 zij ontwerpen, werken en leren in een (digitale) leeromgeving die veilig, toegankelijk,
gestructureerd en uitdagend is;
Bij socialisatie gaat het om kinderen in te leiden (zich ‘thuis laten voelen’) in tradities, culturen en
praktijken en de waarden, normen en gebruiken die daar een rol in spelen, zodat kinderen zich
betrokken voelen bij dergelijke tradities en gebruiken, zich ermee kunnen identificeren en er
betekenisvol in kunnen participeren. In de scholen van IRIS is de Bijbel de voedingsbron voor het
socialisatieproces (Wijze wereldburger: vertrouwen op God en de naaste).
Het doel van socialisatie is dat kinderen voorbereid worden op een actieve deelname aan de
maatschappij op basis van Bijbelse waarden en normen. Op scholen wordt samengewerkt tussen en
met: leerkrachten, kinderen, ouders en ketenpartners.
Voor leerlingen en medewerkers geldt:
 zij kennen de waarden en normen van onze christelijke traditie, voelen zich betrokken daarbij en
kunnen betekenisvol participeren;
 zij hebben kennis van verschillende culturen, gebruiken en achtergronden (burgerschap)
 zij vormen een leergemeenschap waarin zij actief participeren;
 zij hebben plezier met elkaar;
 zij geven elkaar feedback en kunnen daarop reflecteren;
 zij gaan respectvol met elkaar om;
 zij geven elkaar complimenten en moedigen elkaar aan.
Persoonsvorming heeft betrekking op de autonomie van leerlingen, waarbij ze leren om meer
onafhankelijk in hun denken en doen te worden (Wijze wereldburger: vertrouwen op jezelf), los van
bestaande tradities en praktijken (Wijze wereldburger: onderzoekende houding) om zich daardoor te
ontwikkelen als autonoom persoon die zich op verantwoordelijke wijze verhoudt tot de maatschappij
en de schepping (Wijze wereldburger: verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen,
positief bijdragen).
Het doel van persoonsvorming is dat de leerling het vermogen ontwikkelt om als autonoom persoon
op verantwoordelijke wijze zich tot de maatschappij weet te verhouden. Scholen zijn een veilige
omgeving waarbinnen respectvol geleerd, gespeeld en gewerkt wordt.
Dit is binnen een school zichtbaar wanneer voor leerlingen en leerkrachten geldt dat. Voor leerlingen
en medewerkers geldt:
 zij stralen (zelf)vertrouwen uit;
 zij staan positief in het leven;
Bestuursverslag 2017

IRIS – Oog voor pupillen

24







zij stralen levenslust (fit en energiek) uit;
zij zijn zichtbaar bezig met (eigen) ontwikkeling;
zij kunnen zelfstandig werken;
zij tonen een zelfstandige verantwoordelijkheid richting hun omgeving;
zij waarderen verschillen en weten daar op de juiste wijze mee om te gaan.

Deze drie doeldomeinen zijn in de praktijk altijd met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar
gezien worden. Goed onderwijs draagt altijd tegelijkertijd bij aan alle drie doeldomeinen. Wanneer
kinderen een basisschool van IRIS verlaten dan hebben zij zich qua kennis en vaardigheden
ontwikkeld passend bij hun intelligentie en competenties. Zij starten op het voor hen geschikte
niveau in het voortgezet onderwijs (kwalificatie). Daarnaast kennen zij de basisprincipes van een
wijze wereldburger; vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen.
Resultaten
In deze paragraaf geven we op basis van het oordeel van de Inspectie van het onderwijs inzicht in de
kwaliteit van ons onderwijs. Omdat deze kwaliteit vooral het aspect kwalificatie betreft en IRIS een
bredere kwaliteit van het onderwijs voorstaat, geven we daarnaast een kort overzicht hoe er op onze
scholen dagelijks gewerkt wordt aan socialisatie en persoonlijkheidsvorming.
Kwalificatie
De voortgang van de cognitieve aspecten van het onderwijs worden per leerling vastgelegd in een
leerlingvolgsysteem. Scholen hebben op basis van een analyse van de schoolpopulatie doelen voor
leeropbrengsten gesteld. Deze doelen worden (minimaal ) twee keer per jaar geëvalueerd en op
basis van deze evaluatie waar nodig aangepast met behulp van de PDCA-cyclus. De Inspectie van
Onderwijst hanteert een onderzoekskader waaraan zij de onderwijskwaliteit toetst. De Inspectie van
het Onderwijs heeft op basis van een risicoanalyse alle scholen van IRIS een basisarrangement
gegeven.
Socialisatie en persoonlijkheidsvorming
Elke morgen vertellen onze leerkrachten een verhaal uit de Bijbel. Het Bijbelverhaal draagt bij aan
het leren vertrouwen op God en wat dat betekent voor het vertrouwen op jezelf en op de ander. Dit
is een concrete uitwerking van het eerste principe van de wijze wereldburger: vertrouwen. Het
Bijbelverhaal kent een thema dat wordt gebruikt om in gesprek te gaan over normen en waarden.
Kinderen leren op deze wijze vanuit de Bijbel wie ze zijn (persoonlijkheidsvorming) en hoe ze zich
kunnen gedragen in een groep, de school en de maatschappij (socialisatie). De wijze wereldburger
principes verantwoordelijkheid nemen en geven, een onderzoekende houding en het leveren van
een positieve bijdrage zijn hierbij de basis. Regelmatig wordt door middel van gesprekken met
kinderen en vragenlijsten de sociale veiligheidsbeleving van kinderen gemeten.
De uitkomsten van de vragenlijsten helpen de leerkracht om de veiligheidsbeleving van kinderen te
verbeteren wanneer dat nodig is. Voor een goede ontwikkeling in een groep (socialisatie) is een veilig
gevoel randvoorwaardelijk.
Op het domein van socialisatie is er een goede samenwerking met het Centrum voor Jeugd & Gezin
(CJG) gerealiseerd, waardoor zo nodig in de thuissituatie van het kind ondersteuning plaats kan
vinden.
Een actieve samenwerking met de bibliotheek bij het project ‘de bibliotheek op school’ helpt ons om
de lees- en taalvaardigheid van kinderen te vergroten. Lezen en spreken zijn belangrijke (cognitieve)
randvoorwaarden voor persoonlijkheidsvorming en socialisatie.
Binnen de strategische thema’s ‘ouders en de school’ en ‘passende school in de wijk’ staan socialisatie
en persoonlijkheidsvorming van kinderen centraal. Deze twee thema’s zijn in het vorig hoofdstuk
uitgebreid besproken, hieronder geven we een meer praktijkgericht inkijkje in de twee thema’s.
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Thema ouders en de school.
Een goede verbinding tussen ouders en de school levert een positieve bijdrage aan het ontwikkelen
van kinderen tot wijze wereldburgers. Er is binnen IRIS in 2016 een visie vastgesteld op
ouderbetrokkenheid. In 2017 is deze visie uitgewerkt in een handreiking die scholen gebruiken om
invulling te geven aan ouderbetrokkenheid.
Thema passende school in de wijk.
De ambitie is om opleidingsscholen te realiseren waar gezamenlijk met de PABO’s gewerkt wordt aan
het opleiden van studenten en de professionalisering van medewerkers. Centraal in het nieuwe
curriculum van de PABO’s staat het werkplekleren. Daarin wordt het leren op de werkplek (stage)
meer geïntegreerd met het programma op de PABO. In een werk- een leergemeenschap kan de
student zich ontwikkelen tot een startbekwame leraar (junior onderwijzer). Ook wordt er door
studenten onderzoek gedaan naar actuele onderwijskundige vraagstukken van de school. Op deze
wijze wordt ‘nieuwe’ kennis in scholen gebracht, wat bijdraagt aan het verbeteren van de aansluiting
van het onderwijs op maatschappelijke ontwikkelingen.
Levensbeschouwelijke identiteit
Een onlosmakelijk onderdeel van ons onderwijs vormt onze christelijke identiteit. De vereniging weet
zich geworteld in de Bijbel en de protestants-christelijke traditie. Vanuit dit fundament geven we
onderwijs aan onze kinderen. In het strategisch plan krijgen de Bijbelse waarden en normen onder
meer vorm in de wijze wereldburger en in de kernwaarden voor de organisatie.
Elke school geeft op basis van de grondslag van IRIS op haar eigen wijze ‘kleur’ aan de invulling van
de christelijke identiteit; in het schoolplan, de dag- en maandopeningen, het lezen uit de Bijbel, het
zingen en het bidden, het vieren van de christelijke feestdagen en in de omgang met elkaar en met
de kinderen. De scholen werken intensief samen met enkele kerken in het kader van de GezinSchool-Kerkdienst. Op school en in de gezinnen wordt dan gedurende een week een Bijbelgedeelte
behandeld. Op de aansluitende zondag is er vervolgens een gezamenlijke kerkdienst waaraan ook de
kinderen hun bijdrage leveren.
Op maatschappelijk en cultureel terrein zijn er veel veranderingen die een beroep op ons doen. Dit
levert vragen op als:
- Hoe willen wij als christelijke scholen naar buiten treden?
- Hoe profileren wij ons?
Maar ook het proces van kerkverlating vraagt om eigentijdse antwoorden, ook op het gebied van
identiteit. De lesbrief ‘wijze wereldburgers’ die is uitgereikt op al onze scholen helpt om antwoorden
op dergelijke vragen te vinden. Centraal staat hier het eerste principe van de wijze wereldburger:
vertrouwen op God.
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6 Het personeel
In 2015 is IRIS op basis van het strategisch plan gestart met het ontwikkelen van een nieuw HRMbeleid in co-creatie met medewerkers. Het HR-beleid helpt ons om het uitdagende doel te realiseren.
Dit vraagt om deels andere competenties en vaardigheden van medewerkers. We dagen
medewerkers uit om te ontdekken wat die vaardigheden en competenties zijn, want wat we
ontwikkelen moet betekenis hebben voor de mensen die bij IRIS werken.
De visie van IRIS op HRM:
- IRIS wil een werk- en leergemeenschap zijn waar mensen graag werken. Want werken met
plezier zien we als het fundament voor ons onderwijs. We gaan er namelijk van uit dat met
plezier werken, betekent dat persoonlijke ambities en persoonlijke doelen samenvallen met
die van de school en van IRIS. We zeggen dan ook: “Jij ontwikkelt je met IRIS en IRIS
ontwikkelt zich met jou tot een fitte energieke organisatie die maatschappelijk toegevoegde
waarde heeft”.
- Talentontwikkeling hoort bij IRIS, niet alleen van leerlingen maar ook van iedereen die bij IRIS
werkt. We gaan ervan uit dat een leerkracht voldoet aan de basisbekwaamheden op het
functieniveau waarop zij werkt en dat deze actueel gehouden worden, juist ook met het oog
op de plannen voor 2015-2019 en de kwaliteit die IRIS wil leveren.
- We gaan uit van “Meesterschap’. Dit betekent dat een medewerker een rolmodel is die
leerlingen op basis van een goede relatie helpt zich te ontwikkelen tot wijze wereldburgers.
Daarbij past dat de medewerker ook zelf energie in de ontwikkeling van haar eigen talenten
steekt, waarbij ze ook anderen inspireert en helpt zich te ontwikkelen.
- Leren van elkaar zien we als een krachtig middel voor ontwikkeling. Werken bij IRIS betekent
werken in een werk- en leergemeenschap waarin de medewerker in een professionele
dialoog met en van collega’s leert. Persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en
organisatieontwikkeling gaan bij IRIS hand in hand. De medewerker geeft zelf sturing aan
haar eigen ontwikkeling en stemt de leerdoelen af met de leidinggevende én teamgenoten,
want ook van hen kun je leren.
- We gebruiken graag de metafoor van de seizoenen om het werken bij IRIS te beschrijven. De
groei in de lente, de bloei in de zomer, de oogst in de herfst en de rust in de winter staan
symbool voor ons werkklimaat, in een dag, een week, een periode, een schooljaar, een
loopbaan.
- Bij IRIS krijg je volop de kans om te groeien. Dit betekent dat medewerkers zich bij IRIS op
allerlei manieren en in alle fasen van een loopbaan kunnen ontwikkelen. Soms door een
opleiding of cursus te volgen, naar conferenties of lezingen te gaan, maar vooral ook door
met en van je collega’s te leren.
Bloei staat voor ons voor de fase waarin je wat je leert in de praktijk brengt, steeds beter
wordt in wat je doet en je kennis en ervaring met je collega’s deelt zodat ook zij van jou als
professional kunnen leren. Feedback geven en ontvangen, past daarbij. We spreken
overigens liever van feed-up of feed-forward omdat we gericht willen zijn op de toekomst.
We zijn in het onderwijs geneigd weinig tijd en ruimte te nemen om te oogsten en te vieren
hoe we het geleerde in praktijk brengen.
- Werken bij IRIS betekent ruimte ervaren om te oogsten en te vieren en ook rust te vinden
voor reflectie en verankering, op weg naar een nieuwe fase van groei.
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Het HRM-beleid wordt uitgewerkt in 4 thema’s.
Vitaal werken
Plezier hebben in je werk en betekenisvol werken staan hierbij centraal. Wanneer medewerkers
plezier hebben in hun werk heeft dit een positieve invloed op hun welbevinden en daarmee een
gunstig effect op het ziekteverzuim. In 2017 heeft de nadruk gelegen op het voorkomen van
ziekteverzuim. Dit hebben we o.a. gedaan door het verstrekken van een vitaliteitscheque aan alle
medewerkers en door het project ‘de fitte medewerker’. Met dit project kunnen medewerkers
preventief een coachingsgesprek aanvragen om hun vitaliteit te onderzoeken en te verbeteren. In
2018 gaan we met deze projecten (gericht op preventie) door. IRIS wil hiermee medewerkers
ondersteunen om verder te groeien in werkplezier en vitaliteit.
Leren en ontwikkelen
In 2017 is het IRIS-Leercentrum verder doorontwikkeld. Er is een aanzet gegeven tot het maken van
een professionaliseringsgids en er zijn verschillende netwerken opgericht. Alle activiteiten van het
leercentrum zijn gericht op het bereiken van onze strategische ambities zoals verwoord in ons
kwaliteitskader. Een mooi resultaat is dat het leercentrum samenhang creëert in de
ontwikkelingsbehoefte van de vereniging, scholen en medewerkers. Schooldirecteuren bepalen in
overleg met hun team ieder jaar de scholingsbehoefte. Zij maken aan de hand van hun
schooljaarplan, wat is afgeleid van het strategisch plan van IRIS, keuzes voor teamscholing en
teambegeleiding. Met behulp van de gesprekkencyclus maken zij afspraken met medewerkers over
individuele scholing.
Ruimte creëren om te innoveren
Binnen dit thema zijn twee acties gerealiseerd.
1. IRIS Learn Lab
Eén van de kenmerken van de Wijze Wereldburger is de onderzoekende houding, wat duidt op
nieuwsgierigheid, experimenteren en ontdekken. In het HRM-beleid is deze lijn uitgewerkt naar
Ruimte creëren om te innoveren. Om deze ruimte en innovatie daadwerkelijk te laten ontstaan is het
IRIS-Learn Lab opgericht. De medewerker die dit Lab vormgeeft, enthousiasmeert en ondersteunt
leerkrachten om in de klas te experimenteren met ICT, Robotica en Programmeren. 2016 stond in het
teken om medewerkers enthousiast te maken voor deze nieuwe ontwikkeling. In 2017 is een start
gemaakt met het ontwikkelen van een leerlijn programmeren/computational thinking.
2. IRIS-innovatiefonds
In 2017 heeft IRIS een innovatiefonds (gefinancierd vanuit het Steunfonds). Leerkrachten met een
innovatief idee kunnen een beroep doen op dit fonds voor geldelijke ondersteuning. Inmiddels zijn al
op veel IRIS scholen projecten ontstaan die vanuit het innovatiefonds ondersteund worden.
Contactpersonen schoolveiligheid/vertrouwenspersonen
Elke school heeft een medewerker en/of ouder die de rol van contactpersoon/vertrouwenspersoon
heeft binnen de school. Voor deze contactpersonen zijn twee scholingsbijeenkomsten georganiseerd,
die onder leiding stonden van de externe vertrouwenspersoon. Het doel van de bijeenkomsten is de
kennis en kunde van de contactpersonen te vergroten en onderling ervaringen te delen.
Aan de orde kwamen onderwerpen als sociale veiligheid, pesten, de antipestcoördinator en de rol
van contactpersoon in de school. Het jaarverslag 2016/2017 van de externe vertrouwenspersoon is
binnen het CvB en de RvT besproken. De meldingen die er waren zijn naar behoren afgehandeld.
Arbo/veiligheid
In 2017 is de vierjaarlijkse risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd op de scholen met
behulp van Arbomeester, het gecertificeerde RI&E-instrument in het primair onderwijs. Op elke
school is een preventiemedewerker die de RI&E (mede) uitvoert. Door middel van een lijst met alle
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veiligheids- en gezondheidsrisico’s en een plan voor het oplossen hiervan worden de risico’s voor de
medewerkers en de organisatie teruggedrongen.
De uitkomsten en plannen van aanpak zijn in een bijeenkomst voor de IRIS preventiemedewerkers
besproken en bieden basis voor monitoren en vergroten van de veiligheid in 2018. Daarbij hanteren
we de principes uit ons veiligheidsbeleid: voorkomen, registreren, afhandelen en evalueren.
Sociaal medisch team
Er is vier keer een sociaal medisch team-overleg (SMT) georganiseerd. In het SMT gaan alle partijen
die bij (dreigend) verzuim betrokken zijn om de tafel. Dit zijn de medewerker personeelszaken,
bedrijfsarts, arbeidspsycholoog en de leidinggevende (casemanager). Zo ontstaat een interdisciplinair
overleg dat zorgt voor kennisdeling, begrip en meer effectieve oplossingen bij (voorkomen van)
verzuim en bij het re-integratietraject. In 2017 is het ziekteverzuimpercentage van IRIS verder
gedaald.
Formatie en mobiliteit
Jaarlijks (in november) wordt tijdens het begrotingsgesprek tussen CvB en schooldirecteur gekeken
naar de personele inzet van het daaropvolgende schooljaar. Aansluitend wordt een inventarisatie
onder alle medewerkers gehouden aangaande de wensen ten aanzien van taakomvang en mobiliteit
binnen IRIS. Al deze gegevens worden samengebracht om zodoende te komen tot een optimale
formatie IRIS-breed.
Beleid m.b.t. ontslag en eventuele uitkeringen
IRIS hanteert bij ontslag en eventuele uitkeringen de geldende wetgeving en de cao PO.
In 2016 heeft IRIS de overstap van ontslagbeleid naar werkgelegenheidsbeleid gemaakt.
Doelgroepenbeleid
IRIS streeft een zo evenwichtig mogelijke samenstelling na van het personeelsbestand. Bij
doelgroepenbeleid richt men zich op het bestrijden van de achterstand van een bepaalde groep. Op
die manier krijgt een groep extra steun en aandacht. Hierbij valt te denken aan seniorenbeleid en
beleid startende leerkrachten. In 2017 is een start gemaakt met het ontwikkelen van beleid voor
startende leraren.
Personele overzichten
Gemiddeld aantal personeelsleden
In 2017 werkten er gemiddeld 267 medewerkers in loondienst binnen vereniging IRIS, verdeeld over
170,75 fte. In de navolgende tabel is de verdeling van het personeelsbestand over 2016 en 2017
weergegeven. Hieruit blijkt dat het gemiddelde aantal fte’s in loondienst in 2017 met 12,73 fte is
toegenomen ten opzichte van 2016.

DIR (directie en adjunct)
OOP (ondersteuning)2
OP (onderwijzend)
Totaal

Gemiddelde fte
2016
14,60
6,70
136,72
158,02

2017
14,85
7,41
148,49
170,75

2) De fte verdeling is op basis van kostendrager

De hogere inzet in fte heeft vooral te maken met het feit dat het schoolbestuur eigenrisicodrager is
geworden voor ziekteverzuim met ingang van 2017. Er is in 2017 6,11 fte ingezet op ziekteverzuim

2

Ondersteuning bestaat uit onderwijsassistenten (mn voor Passend Onderwijs), conciërge/schoonmaak en administratieve medewerkers)
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(inclusief poolers). Daarnaast is vooral de inzet OP wat hoger dan voorgaand jaar wat samenhangt
met ontvangen rijksbijdragen groei, lerarenbeurs en nieuwkomers.
Ultimo 2017 is ca. 39% van de medewerkers benoemd in de LB-schaal. IRIS loopt daarmee voor op
het landelijk gemiddelde.
Verhouding man/vrouw
De verhouding man/vrouw in het gemiddelde aantal medewerkers in loondienst (exclusief
vervanging) in 2016 en 2017 is hieronder weergegeven. De verhouding man/vrouw is ten opzichte
van voorgaand jaar licht gewijzigd. Veruit het merendeel van de medewerkers zijn vrouwelijke
medewerkers, te weten met een aandeel van 89% (2016: 86%).

Verhouding man/vrouw
250
200
150

Man

100

Vrouw

50
-

2016

2017

Parttimers en vaste dienstbetrekkingen
Van de 170,75 fte aan medewerkers hebben er 157,43 fte een vast dienstverband en de overige
13,32 fte een tijdelijk dienstverband. In de volgende tabel wordt de samenstelling van het
personeelsbestand getoond over de jaren 2016 en 2017.

Gemiddelde Fte
Aantal fte’s
Parttime-factor
(in % van het aantal fte’s)
Personeel in vaste dienst
(in % van aantal fte’s)

2016
158,02

2017
170,75

51,53%

52,40%

93,57%

92,20%

Opbouw personeelsbestand
In de navolgende tabel is aangegeven hoe het personeelsbestand in 2017 is opgebouwd uitgaande
van de leeftijdscategorieën. Uit onderstaande tabel blijkt dat het personeelsbestand redelijk
gelijkmatig is verdeeld over de leeftijdscategorieën. De leeftijdscategorie 25 tot en met 34 jaar heeft
procentueel gezien het grootste aandeel, te weten 34,94% (59,67 fte).
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00 t/m 24
25 t/m 34
35 t/m 44
45 t/m 54
55 t/m 64
65+
Totaal

DIR (fte)
0,00
0,00
2,88
4,42
7,55
14,85

OOP (fte)
4,28
4,63
2,75
2,10
2,82
0,31
16,89

OP (fte)
4,48
55,04
30,02
25,38
23,58
0,51
139,01

Totaal (fte)
8,76
59,67
35,65
31,90
33,95
0,82
170,75

Duur dienstbetrekkingen binnen IRIS
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de lengte van het dienstverband binnen IRIS in de
huidige functie. Het personeelsbestand in 2017 bestond voor een belangrijk deel uit medewerkers
die langer dan 10 jaar bij IRIS werken in dezelfde functie.

0 tot 1 jaar
1 tot 3 jaar
3 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 tot 20 jaar
Totaal

DIR
1,08
0,78
2,00
2,91
8,08
14,85

OOP
3,19
4,21
1,36
6,14
1,99
16,89

OP
9,55
11,93
8,45
39,01
70,07
139,01

Totaal
13,82
16,92
11,80
48,06
80,15
170,75

Bijzondere verlofopname
In 2017 is er gemiddeld genomen 5,79 fte aan verlof (niet zijnde het reguliere vakantieverlof)
opgenomen. Dit is verdeeld zoals is opgenomen in het onderstaande overzicht.
2016
0,54
1,35
4,47
6,36

Onbetaald verlof
Ouderschapsverlof
BAPO
Totaal

2017
0,38
1,48
3,93
5,79

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim 2017 ligt met 4,02 % (2016: 5,79%) onder onze norm van 5%.
Ziekteverzuim*
DIR
OOP
OP
Totaal

Norm
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%

Realisatie 2016
5,65%
5,61%
5,82%
5,79%

Realisatie 2017
1,19%
6,03%
4,07%
4,02%

*Het ziekteverzuimpercentage is berekend exclusief inzet ziektevervanging.

Voor de ziektevervanging is IRIS eigenrisicodrager en heeft daarvoor per 1 augustus 2016 een
vervangingspool ingericht. Daarnaast is samen met andere naburige PC-schoolbesturen een
gezamenlijke invalpool georganiseerd, zodat kortstondige vervanging geregeld kan worden.
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7 De huisvesting en middelen
Huisvesting: renovatie en nieuwbouw
De visie van IRIS op huisvesting is dat het gebouw en haar omgeving een bijdrage levert aan de
(uit)werking van het onderwijskundige concept van de school en de kinderen en medewerkers
veiligheid biedt. Een passende school in de wijk/dorp.
De basis voor het onderhoud aan de scholen vormt het meerjarenonderhoudsplan, welke de basis
vormt voor de onderhoudsvoorziening.
Voor nieuwbouw en renovatie vormt het Integraal Huisvestingsplan, welke door de gemeente
Kampen en de schoolbesturen is opgezet, de basis.
Renovatie van zes IRIS-scholen
Voor een kwalitatief goede onderwijshuisvesting is een integraal huisvestingsplan, met daarin een
planning betreffende functionele verbetering, renovatie en nieuwbouw per school, van groot belang.
Samen met andere schoolbesturen en met de gemeente Kampen is er in 2014 een integraal
huisvestingsplan opgesteld, welke in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. IRIS heeft haar
meerjarenonderhoudsplannen afgestemd op het integrale huisvestingsplan.
In 2016 is een detailplanning voor renovatie van scholen in de periode 2017 – 2019 opgesteld. Voor
IRIS betekent dit dat de volgende scholen worden gerenoveerd:
2017: Wegwijzer en ds. van de Wendeschool
2018: Willem van Oranje en Rehoboth
2019: Regenboog en Ps. Julianaschool
2017: renovatie van de Wegwijzer en de Joh. van de Wendeschool
Deze beide scholen zijn in 2017 gerenoveerd, waarbij expliciet aandacht is besteed aan het
verduurzamen van beide scholen. Op basis van een energiescan zijn verduurzamingsmaatregelen
opgesteld. Zo is er (extra) isolatie in vloeren, daken en panelen aangebracht. TL-verlichting is zoveel
als mogelijk vervangen door LED-verlichting en er zijn maatregelen genomen ter verbetering van het
binnenklimaat.
Onderwijskundig zijn beide scholen geheel gemoderniseerd, waardoor de gebouwen het
hedendaagse onderwijs optimaal ondersteunen.
Vervangende nieuwbouw Koningin Emmaschool
Dit schoolgebouw is meer dan 50 jaar oud, sluit bouwkundig niet meer aan bij de visie van IRIS op
huisvesting en ook in technische zin is de school verouderd. Op basis van het integraal
huisvestingplan had IRIS bij de gemeente Kampen nieuwbouw voor 2016 aangevraagd. Dit is door de
gemeente doorgeschoven naar 2017.
In 2017 is een aannemer / architecten combinatie geselecteerd voor het ontwerp en de bouw van de
nieuwe school (design&build constructie). In overleg met de gemeente Kampen is objectief
vastgesteld dat het beschikbare norm-budget ca. 40% te laag was. In september 2017 heeft de
gemeenteraad een verhoging van het budget geaccordeerd.
Helaas is eind 2017 vastgesteld dat het gebouw mogelijk geschikt is voor vleermuizen. Hierdoor kon
de geplande sloop niet doorgaan. In 2018 moeten vervolgonderzoeken uitwijzen of er vleermuizen
aanwezig zijn en wat de consequenties daarvan zijn. Al met al verwachten we dat in het najaar van
2018 gestart kan worden met de sloop van het gebouw.
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Onderhoud schoolgebouwen – meerjarenonderhoudsplan
In 2014 is er een wetswijziging doorgevoerd waardoor schoolbesturen naast het binnenonderhoud,
ook (financieel) verantwoordelijk worden voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Deze
verantwoordelijkheid lag altijd bij de gemeente.
Voor elk schoolgebouw is een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld, zowel voor het
binnenonderhoud als voor het buitenonderhoud. Aan de hand van deze planning wordt het
onderhoud uitgevoerd en wordt de dotatie en onttrekking uit de onderhoudsvoorziening vastgesteld.
De coördinatie hiervan wordt uitgevoerd door Onderwijsbureau Meppel, waar ook de personele en
financiële administratie zijn ondergebracht.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Eén van de basiskenmerken van de wijze wereldburger is dat hij zich verantwoordelijk weet voor de
schepping. Op de scholen van IRIS wordt daarom in de lessen ook aandacht besteed aan het
verantwoord omgaan met de schepping. Bewust omgaan met energie is daarbij een belangrijk item.
Het gebruik van duurzame materialen, energiebesparende maatregelen en het inzetten van de
school als knooppunt voor de wijk, zijn MVO-uitgangspunten bij renovatie en nieuwbouw van
schoolgebouwen.
Op één van onze scholen zijn 150 zonnepanelen geïnstalleerd. Tevens heeft deze school een luchtwater warmtepompinstallatie, welke een gunstig effect heeft op het gasverbruik. Ook in het
programma van de nieuwbouw van de Emmaschool zijn een lucht-water warmtepomp,
zonnepanelen en LED-verlichting meegenomen.
Een groot aantal andere scholen gebruikt LED-verlichting of energiebesparende TL-verlichting in
plaats van de traditionele TL-verlichting.
Eén van de IRIS scholen heeft intensief contact met kinderboerderij Cantecleer, alwaar ook
(praktijk)lessen worden gegeven. Daarnaast is op een andere IRIS-school in samenwerking met
Cantecleer een kleine kinderboerderij met geiten, kippen en konijnen gerealiseerd. De
schoolkinderen verzorgen deze dieren zelf.
Alle kopieerapparaten binnen de scholen zijn voorzien van een scanfunctie. Hiermee kunnen
documenten digitaal gearchiveerd worden en hoeven ze niet geprint te worden. Ook de gehele
factuurstroom binnen de vereniging gebeurt elektronisch. Dit voorkomt veel kopieerwerk, waardoor
er minder papier en inkt wordt verbruikt. Ook voor vergaderingen worden de vergaderstukken zoveel
als mogelijk digitaal verstrekt.
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8 De financiën
Dit hoofdstuk is uitsluitend gebaseerd op de enkelvoudige jaarrekening 2017 van IRIS, Vereniging
voor Christelijk Onderwijs.

8.1 Algemene ontwikkelingen
De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op het aantal leerlingen per 1 oktober en
geldt voor het daaropvolgende schooljaar. Aangezien de bekostiging vanuit het ministerie in grote
mate afhankelijk is van het aantal leerlingen, wordt de ontwikkeling van het aantal leerlingen
nauwgezet gevolgd. Op deze ontwikkeling wordt ook adequaat geanticipeerd, middels bijvoorbeeld
het aanpassen van de formatie en het aangaan van tijdelijke arbeidscontracten. Uit onderstaande
tabel wordt duidelijke dat de verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren licht zal
stijgen. Het leerlingenaantal op 01-10-2017 nam ten opzichte van 01-10-2016 af, met name als
gevolg van krimp in de kleine kernen.
Teldatum
01-10-2013
01-10-2014
01-10-2015
01-10-2016*
01-10-2017*
Prognose 01-10-2018**
Prognose 01-10-2019**
Prognose 01-10-2020**
*
**

Aantal leerlingen
2482
2476
2422
2470
2448
2458
2481
2488

Personele Bekostiging
Schooljaar 2014-2015
Schooljaar 2015-2016
Schooljaar 2016-2017
Schooljaar 2017-2018
Schooljaar 2018-2019
Schooljaar 2019-2020
Schooljaar 2020-2021
Schooljaar 2021-2022

Het leerlingenaantal is conform de voorlopige gegevens van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Prognose van de leerlingenaantallen is conform het leerlingenaantal zoals is opgenomen in de schoolbegrotingen 2018-2021.

8.2 Verantwoord financieel beleid
Het financieel beleid en de professionalisering van de bedrijfsvoering heeft zich in 2017 verder
ontwikkeld. Onderdelen van een verantwoord financieel beleid zijn:
- Een bewuste en voorzichtige houding van medewerkers binnen de organisatie met
betrekking tot het aangaan van financiële verplichtingen en ten aanzien van financiële
middelen.
- Een meerjarenbegroting waarbij gemiddeld licht positief begroot wordt.
- Het aanhouden van een eigen vermogen positie waarmee ingeschatte risico’s ruim
opgevangen kunnen worden.
- Risicomijdend beleid met betrekking tot niet-direct benodigde financiële middelen, conform
de geldende Regeling Beleggen, Belenen en Derivaten 2016 die verwerkt is in het Treasury
Statuut van IRIS
- Een maandelijkse analyse van het financiële resultaat en het bespreken van de financiële
ontwikkelingen binnen de organisatie en de toezichthouders.
- Een systeem van risicomanagement binnen de vereniging.
- Het gebruik van functiescheiding en van gestandaardiseerde en geautomatiseerde
(betaal)processen.
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8.3 Vermogenspositie
De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van de vereniging zijn: liquiditeit en
solvabiliteit.
Gelet op onderstaande kan gesteld worden dat de vereniging er financieel gezien gezond voor staat
en voldoende in staat is om in de toekomst eventuele financiële tegenvallers op te vangen.

Liquiditeit (current ratio)
Solvabiliteit

IRIS-norm
>1,0
>55%

2013
2,46
68,4%

2014
1,79
48,4%

2015
3,32
63,7%

2016
3,13
61,6%

2017
2,79
66,7%

Liquiditeitsratio
Dit kengetal, ook wel de current ratio genoemd, geeft de verhouding aan tussen de kortlopende
activa en de kortlopende schulden. Het geeft aan in welke mate onze vereniging in staat is om op de
korte termijn haar kortlopende schulden te betalen. IRIS hanteert een minimale waarde van 1,0. Met
een liquiditeitsratio van 2,79 is het totaal van de vorderingen en liquide middelen ruim voldoende
om de kortlopende schulden te kunnen voldoen.
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale
vermogen. IRIS heeft als minimumwaarde van de solvabiliteit 55%. Met een solvabiliteitsratio van
66,7% zit IRIS ruim boven de norm.
De solvabiliteit is toegenomen ten opzichte van 2016. Dit heeft met name te maken met de
overlopende passiva die hoger is dan voorgaand boekjaar. Een deel hiervan wordt verklaard door nog
te besteden subsidie gemeente inzake nieuwbouw Emmaschool. Daarnaast is het saldo crediteuren
hoger dan voorgaand boekjaar.

8.4 Exploitatieresultaat
Het totale exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van de vereniging IRIS in 2017
bedraagt € 41.889 positief. Dit is € 118.134 positiever dan begroot en € 166.055 negatiever ten
opzichte van 2016.
De baten zijn positiever uitgevallen (€ 592.512 (4,4%)) dan begroot, door met name:
 de indexatie van de personele bekostiging (normaanpassingen)
 rijksbijdrage groei personeel
 een extra uitkering (resultaatverdeling) van het samenwerkingsverband PO 23-05 en van het
deelverband Kampen (zelfstandig onderdeel van het samenwerkingsverband PO 23-05). Deze
uitkeringen zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve passend onderwijs;
De lasten zijn hoger uitgevallen (€ 467.104 (3,5%)) dan begroot, door met name:
 hogere personeelslasten door de indexatie van de personele bekostiging
(normaanpassingen).
De tabel hieronder geeft de realisatie 2017 ten opzichte van de begroting en ten opzichte van 2016.
In de paragrafen hierna worden de financiële resultaten verder toegelicht.
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Begroting
2017

Realisatie
2017

Verschil

Realisatie
2016

3. Baten
3.1 Rijksbijdrage OCW
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.5 Overige baten
Totaal 3. Baten

13.145.988
23.020
240.864
13.409.872

13.617.200
38.934
346.249
14.002.383

471.213
15.914
105.385
592.512

13.430.800
82.899
331.174
13.844.874

4. Lasten
4.1 Personele lasten
4.2 Afschrijvingslasten
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
Totaal 4. Lasten

10.883.793
358.291
909.800
1.344.233
13.496.117

11.135.663
395.271
1.006.405
1.425.882
13.963.221

-251.870
-36.980
-96.605
-81.649
-467.104

10.840.945
348.835
966.503
1.490.170
13.646.453

10.000
10.000

2.727
2.727

-7.273
-7.273

9.523
9.523

-76.245

41.889

118.134

207.943

74.029

74.029

102.918

-32.140

44.105

105.025

5. Financiële baten en lasten
5.0 Financiële baten en lasten
Totaal 5. Financiële baten en
lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
Ten gunste van
bestemmingsreserve Passend
Onderwijs
Ten gunste van algemene
reserve

-76.245

8.4.1 Baten
Uit de onderstaande grafiek blijkt dat de vereniging IRIS in belangrijke mate afhankelijk is van de
(landelijke) overheid, te weten 97% en in mindere mate van de andere inkomsten. Bij deze
inkomsten van de overheid speelt het aantal leerlingen een belangrijke rol.

Verdeling baten
0%

3%
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen
en -subsidies
97%
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Rijksbijdragen
Hieronder wordt de gerealiseerde rijksbijdragen 2017 uiteengezet ten opzichte van de begroting en
realisatie 2016. Hieruit blijkt dat de rijksbijdragen in 2017 zowel hoger zijn uitgekomen in vergelijking
met de begroting als ten opzichte van 2016. De totale rijksbijdrage OCW is uiteindelijk € 471.213
(3,6%) hoger uitgevallen ten opzichte van de begroting en € 186.400 (1,4%) hoger ten opzichte van
voorgaand jaar.

Rijksbijdragen

3.1.4.2 Af:
Inkomensoverdrachten
SWV

€14.000.000

3.1.3 Ontvangen
doorbetalingen
rijksbijdrage SWV

€13.500.000
€13.000.000

3.1.2.2 Niet geoormerkte
subsidies

€12.500.000
€12.000.000

3.1.2.1 Geoormerkte
subsidies

€11.500.000
€11.000.000
31
december
2017

Begroot
2017

31
december
2016

3.1.1.1 OCW

Realisatie 2017 versus begroting 2017
De rijksbijdrage OCW is ultimo 2017 uiteindelijk € 471.213 (3,6%) hoger uitgekomen dan was
ingecalculeerd.
Dit wordt met name veroorzaakt doordat de bekostiging voor personeel hoger is uitgekomen.
Dit wordt veroorzaakt door normaanpassingen van zowel de beschikkingen 2016/2017 als
2017/2018, mede als gevolg van cao-aanpassingen.
Doordat de in de bekostiging verwerkte kabinetsbijdrage hoger is dan verwacht, blijkt de cao
achteraf dekkend te zijn. De cao-partijen waren overeengekomen bij de totstandkoming van de CAO
PO 2016-2017 om de dekking deels te vinden in de nog toe te kennen kabinetsbijdrage over 2017.
Deze is nu definitief vastgesteld en ruim boven wat de partijen in hun berekeningen hadden
meegenomen. Daarmee is bijvoorbeeld ook de eenmalige uitkering van april 2017 (€ 500 per FTE) nu
volledig gedekt.
Verder is er groeibekostiging over schooljaar 2016-2017 en rijksbijdrage asielzoekers ontvangen,
deze waren niet begroot. De groeibekostiging wordt jaarlijks conservatief opgenomen in de
begroting gezien het feit dat de instroom van leerlingen gedurende het schooljaar een onzekere
factor is. Ook de rijksbijdrage studieverlof is hoger uitgekomen dan begroot.
Tevens zijn de vergoedingen van het samenwerkingsverband wat hoger uitgekomen dan was
ingecalculeerd. Dit komt met name doordat het samenwerkingsverband en deelverband Kampen
over eerdere boekjaren een uitbetaling van het behaalde resultaat hebben gedaan ad € 74.029. Dit
bedrag is, net als in 2016, toegevoegd aan de bestemmingsreserve Passend Onderwijs.
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Realisatie 2017 versus realisatie 2016
De rijksbijdrage OCW ligt in 2017 € 186.400 (1,4%) hoger in vergelijking met 2016.
De hogere rijksbijdrage wordt met name verklaard door normaanpassingen in 2017 en
groeibekostiging zoals hierboven is verklaard. Daarnaast is de bijzondere bekostiging voor
samenvoeging (naar aanleiding van de fusie tussen de scholen Vizier en De Groenling vanaf 1-8-2016)
in 2017 voor het gehele jaar toegekend en in 2016 slechts voor 5 maanden.
Prestatiebox
De verantwoording van de Prestatiebox PO is terug te vinden in bijlage II.
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
In het onderstaande diagram wordt de gerealiseerde overige overheidsbijdragen en-subsidies 2017
weergegeven in vergelijking met de begroting 2017 en de realisatie van 2016. De overige
overheidsbijdragen en -subsidies zijn wat hoger uitgekomen dan begroot maar zijn lager ten opzichte
van voorgaand jaar.

Overige overheidsbijdragen
€90.000
€80.000
€70.000
€60.000
€50.000
€40.000
€30.000
€20.000
€10.000
€0

3.2.2 Overige
overheidsbijdragen
3.2.1 Gemeentelijke
bijdragen en subsidies

31
december
2017

Begroot
2017

31
december
2016

Realisatie 2017 versus begroting 2017
De overige overheidsbijdragen en -subsidies liggen uiteindelijk € 15.914 hoger dan is begroot. De
overige subsidies zijn hoger dan begroot, dit betreft vooral de subsidie van Agentschap SZW. Dit
betreft subsidie inzake het project De fitte medewerker.
Realisatie 2017 versus realisatie 2016
De overige overheidsbijdragen en -subsidies zijn ultimo 2017 € 43.966 lager ten opzichte van
voorgaand boekjaar.
Dit wordt met name veroorzaakt door in 2016 ontvangen vergoedingen van de Vereniging van
Leraren. Een directeur was hier ambassadeur van. Deze directeur was in 2017 niet meer werkzaam
bij IRIS.
Overige baten
In de onderstaande grafiek komt de vergelijking tussen de gerealiseerde overige baten 2017 ten
opzichte van de begroting en de realisatie van 2016 tot uitdrukking. Zoals uit de grafiek blijkt zijn de
overige baten in 2017 hoger uitgekomen dan hetgeen is begroot en hoger ten opzichte van
voorgaand boekjaar.
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Overige baten
3.5.6 Overige (overige baten)

€400.000
€350.000
€300.000
€250.000

3.5.5 Ouderbijdragen
3.5.4 Sponsoring
3.5.3 Schenking

€200.000
€150.000
€100.000
€50.000
€0

3.5.2 Detachering personeel
3.5.1 Verhuur

31
december
2017

Begroot
2017

31
december
2016

Realisatie 2017 versus begroting 2017
De overige baten liggen € 105.385 hoger dan begroot, dit betreft met name hogere private baten
zoals ouderbijdragen en goede doelen (hier staan ook hogere private lasten tegenover).
Daarnaast zijn de huurbaten (medegebruikersvergoeding) van stichting IRIS Kindcentra hoger dan
begroot. Deze stichting heeft meer ruimtes op scholen gehuurd dan ingeschat.
Realisatie 2017 versus realisatie 2016
De overige baten zijn € 15.075 hoger dan voorgaand boekjaar. De overige baten (waaronder
medegebruikersvergoeding IRIS Kindcentra) zijn hoger dan voorgaand boekjaar. De ouderbijdragen
zijn iets lager.

8.4.2 Lasten
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt bestaan de kosten in belangrijke mate uit personele lasten
(80%). Vervolgens zijn er nog te onderscheiden: huisvestingslasten (7%), afschrijvingslasten (3%) en
overige lasten (10%).

Verdeling lasten
7%

10%

4.1 Personeelslasten

3%

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
80%
4.4 Overige lasten
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Personeelslasten
De personeelslasten bestaan voor een belangrijk deel uit salariskosten voor onderwijzend personeel
in loondienst, te weten 70%. Dit komt in het onderstaande overzicht tot uitdrukking.

Verdeling personele lasten
4.1.1.1 Salariskosten Directie

2%
0%
2%

8%

4.1.1.2 Salariskosten onderwijzend
personeel

3% 2% -2%
11%

4.1.1.3 Salariskosten onderwijs
ondersteunend personeel
4.1.1.4 Salariskosten vervanging en
overig
4.1.2.1 Dotaties personele
voorzieningen
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst

70%
4.1.2.3 - Overige
4.1.2.4 Scholing en opleiding
4.1.3 Af: uitkeringen

Hieronder wordt de gerealiseerde personeelslast 2017 uiteengezet ten opzichte van de begroting en
realisatie 2016. Hieruit blijkt dat de personeelslasten in 2017 hoger zijn uitgekomen in vergelijking
met de begroting en voorgaand boekjaar, met name veroorzaakt door indexaties en een eenmalige
uitkering van € 500 per fte in april 2017. Verder geeft het overzicht de verdeling van de personele
lasten in grote lijnen weer.

Bestuursverslag 2017

IRIS – Oog voor pupillen

40

Personele lasten
4.1.3 Af: uitkeringen

4.1.2.4 Scholing en opleiding
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4.1.1.2 Salariskosten
onderwijzend personeel
4.1.1.1 Salariskosten directie

De totale personele lasten zijn in 2017 € 251.870 (2,3%) hoger uitgevallen dan begroot en zijn met
€ 294.718 (2,7%) gestegen ten opzichte van 2016.
Salariskosten directie
In het onderstaande diagram worden de gerealiseerde salariskosten directie 2017 weergegeven in
vergelijking met de begroting 2017 en de realisatie van 2016. De salariskosten directie zijn iets hoger
dan begroot en zijn iets gestegen ten opzichte van 2016.
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Realisatie 2017 versus begroting 2017
De salariskosten voor directiepersoneel is € 49.870 (4%) hoger uitgekomen dan hetgeen is begroot.
In de begroting is 1 directeur een deel van het jaar begroot onder onderwijzend personeel voor 0,35
fte terwijl dit onder directiekosten begroot had moeten worden.
Realisatie 2017 versus realisatie 2016
In 2017 liggen de salariskosten voor directie in loondienst € 23.861 (1,9%) hoger ten opzichte van
voorgaand boekjaar. Door vacatures is een deel van de inzet in 2016 gerealiseerd onder inhuur
personeel (interim directeur voor 2 scholen). In 2017 was er slechts kort sprake van een interim
periode op deze scholen.
Salariskosten onderwijzend personeel
Zoals uit onderstaande figuur blijkt zijn de totale salariskosten voor onderwijzend personeel hoger
uitgekomen ten opzichte van de begroting, en hoger ten opzichte van voorgaand boekjaar.
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€9.000.000
4.1.1.2 Salariskosten…

€8.000.000

€7.000.000
€6.000.000
€5.000.000
€4.000.000
€3.000.000
31
december
2017

Begroot
2017

31
december
2016

Realisatie 2017 versus begroting 2017
De totale salariskosten voor onderwijzend personeel zijn uiteindelijk € 277.698 (3,5%) hoger. In 2017
zijn hier salariskosten in verband met imperatief verlof geboekt ad € 108.300. Deze kosten waren
echter begroot onder Salariskosten vervanging en overig. Het resterend bedrag van € 169.400 betreft
vooral hogere inzet in fte. Dit wordt deels gedekt vanuit de rijksbijdragen inzake groeibekostiging en
asielzoekers ad € 75.000. Daarnaast is er meer personeel ingezet ten behoeve van leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte. De hogere inzet in fte’s staat tegenover lagere gerealiseerde overige lasten
inzake Passend Onderwijs.
Realisatie 2017 versus realisatie 2016
De salariskosten voor onderwijzend personeel zijn in totaal met €188.792 (2,4%) toegenomen ten
opzichte van kalenderjaar 2016. Dit is met name te verklaren door de bovengenoemde extra inzet in
fte in 2017 in verband met tussentijdse groei en extra ondersteuning zorgleerlingen. Daarnaast is er
een eenmalige uitkering in april 2017 geweest
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Salariskosten onderwijs ondersteunend personeel
Deze salariskosten hebben te maken met de salariskosten van ondersteunend personeel, zoals:
onderwijsassistenten ten behoeve van het reguliere onderwijs, administratieve krachten, conciërges,
en schoonmaakpersoneel.
Hieronder worden de gerealiseerde salariskosten voor onderwijs ondersteunend personeel in 2017
uiteengezet ten opzichte van de begroting en realisatie 2016. Hieruit blijkt dat deze salariskosten in
2017 lager zijn uitgekomen in vergelijking met de begroting en wat hoger ten opzichte van 2016.

Salariskosten onderwijs ondersteunend
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Realisatie 2017 versus begroting 2017
De totale salariskosten voor onderwijs ondersteunend personeel zijn uiteindelijk € 19.882 (7,3%)
lager uitgekomen dan hetgeen in de begroting is opgenomen. Er is 0,5 fte minder ingezet dan
begroot.
Realisatie 2017 versus realisatie 2016
De salariskosten voor onderwijs ondersteund personeel zijn in 2017 € 10.270 (4,2%) hoger dan
voorgaand boekjaar. Gemiddeld is 0,3 fte meer ingezet in 2017.
Personeel niet in loondienst
In het navolgende diagram komt tot uitdrukking dat de kosten voor het inhuren van personeel in
2017 hoger is uitgekomen ten opzichte van de begroting, maar aanzienlijk is gedaald in vergelijking
met 2016.
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Realisatie 2017 versus begroting 2017
Er zijn in 2017 € 26.457 (12,4%) meer kosten inhuur gemaakt dan is begroot.
De kosten zijn hoger dan begroot vooral door een nagekomen nota in 2017 inzake kosten
combinatiefunctionarissen 2015/2016.
Realisatie 2017 versus realisatie 2016
De kosten inhuur zijn ten opzichte van 2016 gedaald met € 194.878 (44,8%). De kosten inhuur 2016
betroffen onder andere voor € 42.031 inhuur te declareren bij het vervangingsfonds in verband met
vervanging bij ziekte van een directeur. Daarnaast betrof dit in 2016 grotendeels inzet van een
interim directeur bij twee scholen en de inhuur van een interim IB-er op één school.
Scholing en opleiding
In het onderstaande diagram worden de gerealiseerde kosten voor nascholing 2017 weergegeven in
vergelijking met de begroting en de realisatie van 2017. De kosten voor nascholing zijn hoger
uitgekomen dan was ingecalculeerd en eveneens hoger in vergelijking met voorgaand boekjaar.
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Realisatie 2017 versus begroting 2017
De kosten voor nascholing zijn € 68.361 (44,5%) hoger dan begroot. Dit wordt mede veroorzaakt
door het niet toekennen van aangevraagde subsidies voor studiereizen. Daarnaast was de vraag naar
nascholing groter dan ingeschat. IRIS vindt dat investeren in haar medewerkers de onderwijskwaliteit
ten goede komt. Derhalve zijn veel van de (extra) aanvragen gehonoreerd.
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Realisatie 2017 versus realisatie 2016
Er is een stijging in de kosten voor individuele nascholing 2017 waarneembaar ten opzichte van 2016.
Het gaat hierbij om een stijging van € 16.558 (8,1%).
Overige personele lasten
Hieronder wordt de gerealiseerde overige personele lasten in 2017 uiteengezet ten opzichte van de
begroting 2017 en realisatie 2016. Hieruit blijkt dat de overige personele lasten in 2017 hoger zijn
uitgekomen in vergelijking met de begroting en ten opzichte van 2016.
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Realisatie 2017 versus begroting 2017
De overige personele lasten zijn hoger uitgevallen dan begroot, te weten € 44.898 hoger. De kosten
schoolbegeleiding zijn € 46.100 hoger dan begroot. Dit heeft te maken met extra ondersteuning van
scholen bij het invoeren van onderwijsmethoden of instrumenten/methoden ten behoeve van het
verbeteren van het pedagogisch klimaat en het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen.
Realisatie 2017 versus realisatie 2016
De overige personele lasten zijn in 2017 met € 8.594 (3,2%) toegenomen in vergelijking met 2016.
Deze toename is vooral te verklaren doordat de kosten schoolbegeleiding € 18.311 zijn toegenomen
in vergelijking met 2016. De wervingskosten zijn in 2017 lager dan voorgaand boekjaar. In 2016
werden wervingskosten gemaakt voor 2 directeuren.
Afschrijvingslasten
De afschrijvingslasten bestaan, zoals uit de onderstaande grafiek blijkt, voor een groot deel uit
afschrijvingen inventaris en apparatuur (83%).
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Verdeling afschrijvingslasten
3%
14%
4.2.2.1 Gebouwen
4.2.2.2 Inventaris en apparatuur
83%

4.2.2.4 Leermiddelen afschrijving

In het onderstaande diagram komt de vergelijking tussen de gerealiseerde afschrijvingslasten 2017
ten opzichte van de begroting 2017 en de realisatie van 2016 tot uitdrukking. Zoals uit de grafiek
blijkt zijn de afschrijvingslasten in 2017 boven de begroting uitgekomen en hoger uitgekomen dan
voorgaand boekjaar.
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Realisatie 2017 versus begroting 2017
De totale afschrijvingskosten zijn € 36.980 (10,3%) hoger dan begroot. Dit betreft vooral de
afschrijvingen inventaris en apparatuur.
Deze afschrijvingen liggen hoger dan de begroting, te weten € 34.386 (11,7%). De investeringen in
inventaris en apparatuur zijn over 2017 € 153.000 hoger dan begroot. Dit betreft voor € 65.000
investeringen in ICT. Deze overschrijding komt met name door het besluit om kopieerapparaten niet
meer te leasen, maar zelf aan te schaffen. Hierdoor gaan de exploitatiekosten fors omlaag.
Realisatie 2017 versus realisatie 2016
Ten opzichte van 2017 zijn de totale afschrijvingslasten met € 46.436 (13,3%) toegenomen. Dit wordt
voor een groot deel verklaard door hogere afschrijvingskosten inventaris en apparatuur. Voor het
jaar 2012 werd er niet geactiveerd. Vanaf dat jaar gebeurt het activeren wel structureel en lopen de
afschrijvingskosten (dus) op.
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Huisvestingslasten
De huisvestingskosten bestaan vooral uit dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen (30%),
schoonmaakkosten (30%) en kosten voor water en energie (21%).

Verdeling huisvestingslasten
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Hieronder wordt de gerealiseerde huisvestingslasten in 2017 uiteengezet ten opzichte van de
begroting 2017 en realisatie 2016. Hieruit blijkt dat deze kosten in 2017 hoger zijn uitgekomen in
vergelijking met de begroting, maar vrijwel gelijk zijn aan 2016.

Huisvestingslasten
€1.200.000

4.3.8 Overige
(huisvestingslasten)
4.3.7 Dotatie overige
onderhoudsvoorzieningen
4.3.6 Heffingen

€1.000.000
€800.000
€600.000
€400.000

4.3.5 Schoonmaakkosten

€200.000

4.3.4 Energie en water

€0
31
december
2017

Bestuursverslag 2017

Begroot
2017

31
december
2016

IRIS – Oog voor pupillen

47

Realisatie 2017 versus begroting 2017
De huisvestingslasten zijn € 96.605 (10,6%) hoger uitgekomen dan begroot.
De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door kosten voor de revitalisering van een
schoolgebouw (€ 37.715) en hogere kosten dagelijks onderhoud (€ 26.162) en (extra) schoonmaak (€
21.093), mede in verband met de renovatie van twee schoolgebouwen.
Realisatie 2017 versus realisatie 2016
In 2017 zijn de huisvestingslasten € 39.902 (4,1%) hoger ten opzichte van 2016. Dit wordt
grotendeels veroorzaakt door kosten voor de revitalisering van een schoolgebouw (€ 37.715).
De energiekosten zijn lager dan voorgaand boekjaar, maar de schoonmaakkosten zijn wat hoger.
Overige lasten
De overige lasten hebben met name betrekking op kosten van administratie en beheer (42%),
leermiddelen (27%) en overige lasten (29%). Dit komt tot uitdrukking in de grafiek hieronder.

Verdeling overige lasten
29%
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4.4.2.1 Inventaris en apparatuur
kleine aanschaffingen >1 jr
4.4.2.2 Leermiddelen kleine
aanschaffingen >1 jr

27%

4.4.4 Overige (overige lasten)
2%

In het onderstaande diagram komt de vergelijking tussen de gerealiseerde overige lasten 2017 ten
opzichte van de begroting en de realisatie van 2016 tot uitdrukking. Zoals hieruit blijkt zijn de overige
lasten in 2017 hoger uitgekomen dan begroot maar lager dan voorgaand boekjaar.
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Realisatie 2017 versus begroting 2017
In 2017 komen de overige lasten in totaal € 81.649 (6,1%) hoger uit dan was ingecalculeerd.
Dit wordt met name veroorzaakt door eenmalige hogere kopieerkosten (€ 26.714) in verband met
een afrekening over 2016 (afkoop van het leasecontract), hogere kosten ICT onderhoudscontracten
(€ 21.024), hogere kosten verbruik leermiddelen (€ 11.689) en hogere kosten ICT leermiddelen
(€ 26.074).
Realisatie 2017 versus realisatie 2016
De overige lasten zijn in vergelijking met 2016 met € 64.288 (4,3%) gedaald. In 2017 zijn de kosten in
verband met projecten € 55.000 lager dan voorgaand boekjaar. Dit betreft projectkosten als gevolg
van het uitvoeren van acties overeenkomstig het strategisch plan. Een deel van deze kosten is
doorgeschoven naar 2018.
8.4.3 Financiële baten en lasten
De rentebaten zijn met € 2.727 lager uitgekomen dan de begroting en lager dan voorgaand boekjaar.
Het gaat hierbij om een lager bedrag van respectievelijk € 7.273 en € 6.796. Dit is met name
veroorzaakt door een lagere rentevergoeding door een lage rentestand.
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9 Continuïteit
Hieronder wordt het toekomstperspectief van de vereniging uiteengezet.
Dit hoofdstuk is erop gericht de financiële gevolgen van de toekomstige ontwikkelingen, de inhoud
en het proces van het risicomanagement en de uitvoering van de Code Goed Bestuur te beschrijven.
Het geeft inzicht in: de mate waarin het risicomanagement van de vereniging toereikend is, de
aandachtsgebieden in de (nabije) toekomst en de realisatie tussen het risicoprofiel en de financiële
positie van de vereniging.

9.1 Meerjarige kengetallen
In de onderstaande tabel worden personele kengetallen en leerlingenaantallen weergegeven. De
kengetallen 2017 betreffen de gerealiseerde gemiddelde bezetting over kalenderjaar 2017 en het
gerealiseerde leerlingenaantal op 01-10-2017. De gegevens die worden weergegeven vanaf
kalenderjaar 2018 zijn geprognotiseerde kengetallen.

Kengetal
Personele bezetting:
Directie
Onderwijzend personeel
Overige medewerkers
Totaal

2017

2018

2019

2020

14,85
148,49
7,41
170,75

14,42
147,82
6,27
168,51

14,33
143,18
5,82
163,33

14,33
140,17
6,39
160,89

2448

2458

2481

2488

Leerlingaantallen
De fte verdeling is op basis van kostendrager

Kengetal

IRIS grenswaarden

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Solvabiliteit

>55%

61,62%

66,69%

73,58%

76,45%

75,53%

Liquiditeit
Rentabiliteit

>1
0-5%

3,1
1,50%

2,8
0,30%

2,1
0,09%

1,9
0,20%

2,1
0,22%
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9.2 Meerjarenbegroting
Hieronder wordt de meerjarige balans en de meerjarenbegroting weergegeven.
9.2.1 Meerjarige balans

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Immateriële Vaste Activa
Materiële Vaste Activa
Financiële Vaste Activa
Totale vaste activa

€0
€ 2.930.841
€0
€ 2.930.841

€0
€ 3.201.327
€0
€ 3.201.327

€0
€ 3.287.961
€0
€ 3.287.961

€0
€ 3.141.581
€0
€ 3.141.581

Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Vlottende Activa

€ 794.639
€0
€ 2.669.182
€ 3.463.821

€ 758.440
€0
€ 1.852.978
€ 2.611.418

€ 757.080
€0
€ 1.585.054
€ 2.342.134

€ 760.894
€0
€ 1.835.275
€ 2.596.169

TOTALE ACTIVA

€ 6.394.662

€ 5.812.745

€ 5.630.095

€ 5.737.750

Algemene reserve
Bestemmingsreserve publiek
Bestemmingsreserve privaat
Eigen Vermogen

€ 3.950.205
€ 176.947
€ 137.206
€ 4.264.358

€ 3.963.040
€ 176.947
€ 137.206
€ 4.277.193

€ 3.990.148
€ 176.947
€ 137.206
€ 4.304.301

€ 4.019.566
€ 176.947
€ 137.206
€ 4.333.719

€ 887.713

€ 310.321

€ 112.723

€ 188.831

Kortlopende schulden

€ 1.242.592

€ 1.225.231

€ 1.213.071

€ 1.215.200

TOTAAL PASSIVA

€ 6.394.662

€ 5.812.745

€ 5.630.095

€ 5.737.750

Voorzieningen
Langlopende schulden

*Het exploitatieresultaat is in 2017 al verwerkt in het eigen vermogen

Ontwikkelingen in de balans
- De materiele vaste activa nemen toe door de begrote investeringen in 2018 en verdere jaren
als gevolg van uitbreidings- en herinvesteringen.
- De liquide middelen nemen de komende jaren af als gevolg van de renovatie van vier
schoolgebouwen (in de periode 2018 – 2019). Deze verbouw en groot onderhoud wordt
deels door IRIS gefinancierd vanuit de onderhoudsvoorziening (en deels door de gemeente
Kampen).
- Het eigen vermogen blijft redelijk stabiel, mede gezien het te verwachten resultaat de
komende jaren.
- De stand van de voorziening zal in de komende jaren afnemen, met name als gevolg van het
renoveren van vier scholen in de periode 2018 – 2019. Deze verbouw en groot onderhoud
wordt deels vanuit de onderhoudsvoorziening gefinancierd (en deels door de gemeente
Kampen).
- De bestemmingsreserve publiek betreft een bestemmingsreserve specifiek voor kosten die
passen binnen de kaders van Passend Onderwijs.
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Financieringsstructuur
In 2018 is de verwachting dat het vermogen voor ca. 74% bestaat uit eigen vermogen. Dit percentage
zal stijgen naar ca. 76% (2019) als gevolg van de daling van de voorzieningen.
Financiering huisvestingsbeleid
Het huisvestingsbeleid is erop gericht om thuis-nabij onderwijs te verzorgen in veilige gebouwen die
aansluiten bij de hedendaagse onderwijsconcepten. Voor elk schoolgebouw is een
meerjarenonderhoudsplan opgesteld, zowel voor het binnenonderhoud als voor het
buitenonderhoud. Dit plan is financieel door vertaald naar een onderhoudsvoorziening waar elk jaar
in gedoteerd wordt en van waaruit middelen worden onttrokken ter financiering van het onderhoud.
Op deze wijze wordt in de financiering van het meerjarenonderhoud voorzien.
De doordecentralisatie van het buitenonderhoud is per 01-01-2015 ingegaan. Dit was een (financiële)
verantwoordelijkheid voor de gemeente, maar is inmiddels een verantwoordelijkheid voor de
vereniging. Met de gemeente is gekeken naar de eventuele financiële consequenties. Hieruit blijkt
dat de financiële positie van IRIS ruim voldoende is om de financiële consequenties op korte termijn
op te vangen. Voor de langere termijn is, zoals nu voorzien wordt, de extra materiële bekostiging
vanuit het Rijk voldoende om op adequate wijze het buitenonderhoud planmatig uit te voeren.
In 2015 heeft de gemeenteraad van Kampen het integrale huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. In dit
plan zijn onder andere per wijk/dorp afspraken gemaakt over de schoolgebouwen (functionele
aanpassing, renovatie en nieuwbouw) uitgesplitst naar drie periode (2015-2019; 2020-2029; 20302039). In 2016 is een detailplanning voor de eerste periode opgesteld. Deze voorziet erin dat er zes
schoolgebouwen van IRIS worden gerenoveerd.
2017: De Wegwijzer en de Ds. van de Wende school
2018: Willem van Oranje (hoofdlocatie) en Rehoboth
2019: Regenboog en Ps. Julianaschool.
De meerjarenonderhoudsplannen zijn op deze planning afgestemd.
Mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen
De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de planning van de renovatie van zes schoolgebouwen
en de nieuwbouw van 2 scholen en op het geplande onderhoud, zowel binnen- als buitenonderhoud,
aan de schoolgebouwen in de komende jaren, en de verwachte kosten voor jubilea.
9.2.2 Meerjarige staat van baten en lasten
Hieronder is de gerealiseerde staat van baten en lasten van 2017 weergegeven alsmede de
meerjarige begroting van 2018-2020.
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3. Baten
3.1 Rijksbijdrage OCW
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.5 Overige baten
Totaal 3. Baten
4. Lasten
4.1 Personele lasten
4.2 Afschrijvingslasten
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
Totaal 4. Lasten
5. Financiële baten en lasten
5.0 Financiële baten en lasten
Totaal 5. Financiële baten en lasten
Resultaat

Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

13.617.200
38.934
346.949
14.002.083

13.498.023
17.236
252.044
13.767.303

13.376.387
17.236
249.744
13.643.367

13.404.212
8.226
251.344
13.663.782

11.135.663
395.271
1.006.405
1.425.882
13.963.221

11.011.416
439.507
914.820
1.394.725
13.760.468

10.826.253
456.805
920.975
1.418.226
13.622.259

10.830.708
448.893
918.225
1.442.539
13.640.365

2.727
2.727

6.000
6.000

6.000
6.000

6.000
6.000

41.889

12.835

27.108

29.417

Het resultaat uit normale bedrijfsvoering in 2018 komt uit op € 12.835 positief. Ook de jaren daarna
wordt een licht positief resultaat geraamd.
Meerjarig wordt nog rekening gehouden met een lichte daling in aantal leerlingen wat leidt tot lagere
baten rijksbijdragen OCW. In verband hiermee laten de personeelslasten een lichte daling zien.
De afschrijvingslasten nemen licht toe in verband met de hierboven genoemde uitbreidings- en
herinvesteringen.
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9.3 Overige continuïteitsonderwerpen
9.3.1 Interne risicobeheersings- en controlesysteem
In deze paragraaf wordt de aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en
controlesysteem nader beschreven.
Algemeen
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het interne risicobeheersing- en controlesysteem
van de vereniging en voor de beoordeling van de effectiviteit van dit systeem. Een onderdeel hiervan
is de risicoanalyse welke jaarlijks met de raad van toezicht wordt besproken.
De financiële administratie is belegd bij Onderwijsbureau Meppel. In de financiële processen wordt
een juiste functiescheiding toegepast. Daarnaast wordt in de geautomatiseerde financiële processen
gebruik gemaakt van een procuratiematrix, waardoor gewaarborgd is dat betalingen door daartoe
bevoegde personen worden uitgevoerd. Naast eigen interne controles door het onderwijsbureau,
controleert ook de accountant de financiële processen op de juiste uitvoering, op een adequate
functiescheiding en op het juist gebruik van de procuratiematrix. De accountant brengt hierover
eenmaal per jaar verslag uit aan het college van bestuur en aan de raad van toezicht. Dit gebeurt
zowel schriftelijk als mondeling in een gezamenlijke vergadering met college van bestuur en raad van
toezicht. Afhankelijk van de bevindingen van het bestuur, het onderwijsbureau en de accountant
worden verbeteringen doorgevoerd.
Verticale verantwoording en rapportagestructuur
Algemene Leden Vergadering
Op de ALV legt de raad van toezicht van de vereniging verantwoording af aan haar leden over het
door haar uitgevoerde toezicht. Het college van bestuur informeert op de ALV de leden over de door
haar uitgevoerde werkzaamheden en gevoerde beleid, alsmede over de balans en staat van baten en
lasten. Bijzondere zaken gedurende het jaar worden daarnaast ook rechtstreeks middels een brief
aan de leden bekend gemaakt en daarnaast via de website van IRIS gepubliceerd (waar ook het
complete jaarverslag gepubliceerd wordt). Zo nodig kan er een extra ledenvergadering belegd
worden.
Op deze wijze wordt bereikt dat de RvT op de juiste wijze verantwoording af kan leggen aan het
orgaan dat de RvT-leden ook benoemt, schorst of ontslaat en blijft de ALV op de hoogte van de
resultaten van het gevoerde beleid.
Raad van toezicht en college van bestuur
De raad van toezicht houdt toezicht op het door het college van bestuur opgestelde en uitgevoerde
beleid en hun werkzaamheden. Het college van bestuur legt elk kwartaal (financiële) verantwoording
af aan de raad van toezicht. Dit gebeurt met name op basis van de winst- en verliesrekening, waarbij
begroting, realisatie en prognose uitgewerkt zijn in een analyse en bijsturingsacties. Tevens wordt er
gerapporteerd over de uitvoering van het treasury beleid en de liquiditeitspositie. Naast de financiële
onderwerpen, houdt de RvT integraal toezicht op de realisatie van de maatschappelijke functie en
doelstellingen van de vereniging, de continuïteit van de vereniging op lange termijn, de strategie en
de risico’s, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële
beheersing, de naleving van wet- en regelgeving, de kwaliteit van het onderwijs en op ethische
vraagstukken. Jaarlijks wordt tussen RvT en CvB de risicoanalyse en de verbeteracties daaruit
besproken. Daarnaast heeft de RvT jaarlijks overleg met het directeurenteam, de GMR en bezoekt zij
scholen.
Op deze wijze wordt bereikt dat de RvT voldoende informatie krijgt om haar toezichthoudende rol uit
te kunnen voeren, met het CvB kan discussiëren over het beleid en de uitvoering daarvan en ze kan
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daar waar nodig bijsturen. Het jaarverslag van de raad maakt onderdeel uit van he bestuursverslag
(hoofdstuk 2)
College van bestuur en directeuren
Een onderdeel van het interne risicobeheersings- en controlesysteem is het kwaliteitsgesprek met de
schooldirecteur. In dit gesprek komen alle strategische thema’s, kwaliteit van onderwijs en
jaarplanacties aan de orde. Ook de financiële aspecten van een school worden besproken. Waar
nodig wordt bijgestuurd.
Daarnaast worden maandelijks de (financiële) resultaten van de scholen en van de vereniging
geanalyseerd. Opvallende afwijkingen tussen begroting/plannen en realisatie worden met de
directeur besproken. Daar waar nodig wordt bijgestuurd.
Op deze wijze wordt op verenigings- en op schoolniveau het (financiële) resultaat beheerst.
In hoofdstuk 3 is de horizontale en verticale verantwoording breder aan bod gekomen.
Statuten, procuratie en beleid
Statuten
In de statuten van de vereniging is de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur (GOGB) verder uitgewerkt
en verankerd. Zo kent de vereniging een two-tier structuur, waarbij de raad van toezicht de rol van
toezichthouder vervult en het college van bestuur die van het bevoegd gezag. Tevens zijn in de
statuten de bevoegdheden van de ALV, de RvT en het CvB vastgelegd conform de uitgangspunten
van de wet GOGB. De statuten zijn in 2017 niet gewijzigd.
Bestuursstatuut en managementstatuut
Twee afgeleide documenten van de verenigingsstatuten vormen het bestuursstatuut en het
managementstatuut.
In het bestuursstatuut is bepaald op welke wijze het CvB invulling en uitvoering geeft aan de
uitoefening van haar wettelijke en statutaire taken en bevoegdheden.
In het managementstatuut is vastgelegd wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn
van de schooldirecteur in relatie tot het CvB. Beide statuten zijn in 2017 met de RvT geëvalueerd,
waarna een aantal kleine wijzigingen zijn doorgevoerd.
Treasurystatuut
Het doel van het treasurybeleid is het beheersen van financiële risico’s (bijvoorbeeld
liquiditeitsproblemen) en het verlagen van de financieringskosten. Het treasurybeleid voldoet aan de
Regeling beleggen, belenen en derivaten 2016.
In het treasurystatuut is de volgende werkwijze afgesproken:
1. Het college van bestuur laat elk kwartaal een liquiditeitsprognose opstellen door het
administratiekantoor.
2. Op basis van deze prognose besluit het college van bestuur hoeveel niet direct benodigde
middelen zij op korte termijn (< 3 maanden) en langere termijn (> 3 maanden) voorziet.
3. Niet direct benodigde middelen < 3 maanden worden op een direct opvraagbare (internet)
spaarrekening gestald.
4. Niet direct benodigde middelen > 3 maanden worden op een (internet) spaarrekening
geplaatst of er wordt voor een ander (spaar)product gekozen, passend binnen de
randvoorwaarden van dit treasury statuut.
De opdrachten voorvloeiend uit bovenstaand proces, worden door het college van bestuur aan het
administratiekantoor verstrekt. Voordat tot uitvoering van de opdrachten wordt overgegaan, zorgt
het administratiekantoor voor juiste fiattering, conform de procuratiematrix. De opdracht en de
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fiattering wordt in een toegankelijk systeem vastgelegd, onder andere voor interne controle
doeleinden.
Managementrapportage betreffende het treasurystatuut
Elk kwartaal rapporteert het CvB aan de RvT middels de managementrapportage de volgende zaken:
- de liquiditeitspositie;
- de soorten en omvang van de beleggingen en beleningen;
- de looptijden;
- de daarbij behorende financiële instellingen.
In 2016 heeft IRIS VCO haar niet direct benodigde liquide middelen op een direct opvraagbare
spaarrekening gestald bij een bank met een A+ rating. Haar vermogen is niet belegd, noch is er
gebruik gemaakt van derivaten. IRIS VCO heeft geen (bank)leningen, maar financiert uit eigen
vermogen. Ook heeft IRIS VCO geen leningen verstrekt aan derden.
Het renteresultaat over 2017 is uitgekomen op € 2.727.
Er hebben zich in het verslagjaar 2017 geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.
Volmachten en procuratie
Elke schooldirecteur is bevoegd om binnen de goedgekeurde begroting opdrachten te verstrekken en
hij is bevoegd om zelfstandig uitgaven te accorderen tot een bedrag van € 2.500. Daarboven tekent
ook het college van bestuur mee.
Het college van bestuur is bevoegd om opdrachten te verstrekken binnen de goedgekeurde
begroting. Elke uitgave boven € 100.000 die niet in de begroting is opgenomen, moet goedgekeurd
worden door de raad van toezicht. Ook voor elke geldlening die niet is opgenomen in de begroting,
moet de RvT goedkeuring geven.
Het administratiekantoor Onderwijsbureau Meppel heeft een volmacht om, middels een proces met
functiescheiding, betalingen voor IRIS uit te voeren.
Strategisch beleidsplan 2015-2019, school- en jaarplan
Vanuit het strategisch plan, dat de basis vormt voor het te voeren beleid, zijn voortgekomen een
meerjarenbegroting en een meerjarenformatieplan. In hoofdstuk 4 is de strategische koers en de
stand van zaken met betrekking tot de strategische doelen aan de orde gekomen. In andere
hoofdstukken is aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de acties voortkomend uit
het strategisch plan. Het CvB maakt op basis van het strategisch plan een jaarplan, welke met de RvT
wordt besproken.
Elk kwartaal wordt via de managementrapportage de raad van toezicht geïnformeerd over
strategische acties uit het jaarplan. Daar waar nodig wordt dan bijgestuurd.
Op schoolniveau is het strategisch plan vertaald naar een schoolplan (2015-2019) en wordt er vanuit
het schoolplan een jaarplan opgesteld. De resultaten uit het jaarplan worden met het CvB tussentijds
besproken. Daar waar nodig wordt bijgestuurd.
Formatieplan
Het meerjarenformatieplan vloeit voort uit het strategisch plan en de meerjarenbegroting. Het sluit
aan bij de te verwachten ontwikkeling van de leerlingenaantallen. Zoals in paragraaf 11.1 is
aangegeven verwachten we een kleine krimp in het aantal personeelsleden. Naar verwachting kan
deze krimp middels natuurlijk verloop opgevangen worden.
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Gedragsregels
IRIS heeft een beleid rondom gedragsregels herzien dat via de directeuren naar alle medewerkers is
gecommuniceerd. Een publieksversie is beschikbaar op de website (www.iriskampen.nl/ouders)
Deze gedragsregels bevat onder ander de zogenoemde klokkenluidersregeling. Deze regeling stelt
medewerkers en ouders in de gelegenheid (eventuele vermeende) onregelmatigheden binnen de
school of vereniging te melden bij de vertrouwenspersoon.
Naast het opvragen van de VOG voor indiensttreding, worden per jaar steekproefsgewijs 10 nieuwe
VOG’s bij bestaande medewerkers opgevraagd. Deze actie is ook in 2017 uitgevoerd. Alle 10
geselecteerde medewerkers konden een VOG overleggen.
Managementinformatiesysteem en rapportages
Het (financiële) managementinformatiesysteem wordt binnen de vereniging intensief gebruikt.
Afgelopen jaar is er bij de scholen meer aandacht gekomen voor de financiële resultaatsontwikkeling,
maar ook voor andere belangrijke zaken, zoals de ontwikkeling van het ziekteverzuim. Voor de
financiële aspecten van een school wordt gebruik gemaakt van een managementinformatiesysteem,
waarmee elke schooldirecteur zijn financiële huishouding kan monitoren en op basis daarvan kan
bijsturen. Middels het managementinformatiesysteem is er zowel op school- als op
verenigingsniveau een actueel inzicht van de financiële situatie beschikbaar.
De financiële situatie per school en voor de vereniging wordt maandelijks vanuit het bestuurskantoor
gemonitord. Daar waar nodig wordt bijgestuurd.
Elektronische inzage centrale bankrekening
Alle bankrekeningen zijn ingebracht in de administratie en toegankelijk voor het
administratiekantoor Onderwijsbureau Meppel. Op deze wijze worden mutaties op de rekeningen
direct verwerkt in de administratie en is er een juiste functiescheiding plaats.
9.3.2 Risicoanalyse
Risicobeoordelingen en de risicoanalyse zijn een integraal onderdeel van de planning- en control
cyclus, zoals onderstaande beschrijving laat zien.
Cyclisch proces van risicomanagement
De risicoanalyse maakt deel uit van een groter geheel van besturing en beheersing van de vereniging
(het risicomanagement). In onderstaande processtappen is dat weergeven.
1. Uitvoeren risicoanalyse, uitmondend in een risicomatrix (actie: CvB, RvT, aangevuld met
andere medewerkers/stakeholders)
2. Nemen van de beheersmaatregelen (actie: CvB)
3. Financiële impact door vertalen naar financieel beleid en begroting (actie: CvB)
4. Monitoren effect van genomen maatregelen (actie: CvB)
5. Monitoren financiële impact (actie: CvB)
6. Bijsturen waar nodig en aanpassen risicoanalyse (terug naar stap 1).
De RvT houdt toezicht op de effectiviteit van bovenstaande cyclus.
Dit cyclische proces is hieronder schematisch weergegeven.
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Toezicht RvT

Kans van
optreden
Grootte van
risico

Gebeurtenis
Schade

Actie:
- accepteren
- vermijden
- verzekeren
- beheersen

Monitoren
&
bijsturen

Financiële
impact

Beleid en
begroting

Risicomatrix
Hieronder worden de belangrijkste risico’s beschreven (minimale hoogte van het risico is 9 (op een
schaal van 25)). Per risico zijn preventieve en correctieve maatregelen benoemd (gericht op
respectievelijk verkleinen van de kans en verkleinen van de ernst). De geschatte impact op de
financiële buffer bedraagt € 250K. De risicoanalyse komt tot stand middels bovenstaand cyclisch
proces en wordt jaarlijks met de RvT besproken.
Naast de vereniging brede risicoanalyse wordt bij de opstart van een project / business case ook een
risicoanalyse, specifiek gericht op het project, gemaakt.
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Nr

Omschrijving gebeurtenis

Kans Schade Groote Beheersmaatregel
risico

Extra buffer
op Eigen
Vermogen

Wijziging tov vorig jaar / Opmerking

Domein: Onderwijs & Identiteit
O1 Ei ndopbrengs ten s chol en
onvol doende

3

3

9 Preventief o.a.: cvb onders teunt di recteuren i n conti nu verbeteren onderwi js kwa l i tei t;
col l egi a l e vi s i ta ti e tus s en s chol en,
ui tvoeren s tra tegi s ch pl a n, vroegti jdi ge
voorberei di ng op ni euwe ei ndtoets , externe
onders teuni ng. Correctief: 1 s chool heeft
onvol doende ei ndopbrengs ten. Extra
kwa l i tei ts ges prekken met CvB.

Ongewi jzi gd: Kos ten voor mogel i jke
externe onders teuni ng voor s chol en
worden meegenomen i n de begroti ng
2018

Domein: Personeel
P4 Overca pa ci tei t onderwi js a s s i s tenten

3

3

9 Preventief: bi j ni euwe begroti ng meerja ri g
onders teuni ngs pl a n ma ken

P3

Wet werk en zekerhei d,
tra ns i ti evergoedi ng

3

5

15 Preventief: ontwi kkel en HRM bel ei d geri cht € 200k
op de 'fi tte' medewerker; ges prekkencycl us .
Correctief: tra ns i ti evergoedi ng voor va s t
gel open tra jecten

P5

Ni et kunnen Invul l en va n
di recti eva ca tures

3

4

12 Preventief: ei gen 'kweekvi jver', goede MT's
op s chol en, meers chool s e di recteuren,
i nterne doors troom (va n kl ei n na a r groot),
extern wervi ngs burea u
Correctief: i nhuur va n i nteri m di recteur

P6

Verwa cht l era rentekort over eni ge
ja ren

2

5

P7

Lera rentekort bi j 'gri epgol f'

4

4

10 Preventief: i nva l pool met ei gen
medewerkers , s a menwerki ng met
Hoges chol en, gewi l de werkgever
worden/bl i jven door goed HRM bel ei d
(bi nden en boei en),
Correctief: grotere kl a s s en, met a l l e
vertrekkende mdw-ers voert CvB een
ges prek over het 'wa a rom' va n het vertrek.
Di t l evert i nput op voor HRM.
16 Preventief: i nva l pool met ei gen
medewerkers , vergroten fl exi bel e i nva l pool ,
pa rtti mers ti jdel i jk meer i nzetten.
Correctief: kl a s s en s a menvoegen, ki nderen
na a r hui s s turen.

Ongewi jzi gd: Extra buffervermogen i s
nodi g om mogel i jke mi s ma tch i n eni ge
ja a r tus s en vra a g OA en a a nwezi ge
OA's op te va ngen.
Ongewi jzi gd: wettel i jk i s va s tgel egd
da t bi j vertrek va n een mdw-er op
i ni ti a ti ef va n de werkgever, er een
tra ns i ti e vergoedi ng va n ma x 75K
ui tgekeerd moet worden.
Ni euw ri s i co: De komende ja ren ga a n
di recteuren met pens i oen/wi l l en
mi nder werken (komende 3 ja a r
verwa chten we el k ja a r een
di recti eva ca ture). De ma rkt voor
'goede' di recteuren i s kl ei n.
Ni euw ri s i co: door vergri jzi ng i s er de
komende ja ren veel ui ts troom
(l a ndel i jk). Bi j IRIS zi t ca . 20% va n de
l eerkra chten i n l eefti jd 55 - 64 ja a r.
Da a rna a s t onts ta a t ook va ca turerui mte
door jonge moeders di e mi nder ga a n
werken. Bi j IRIS zi t 37% i n l eefti jd 25 -34

3

3

Or5 Vi rus i nfecti e op s chool computers

3

4

PR, Communicatie & Imago
Pc1 Ima gos cha de IRIS door s l echte
communi ca ti e

2

4

Pc2 Ondui del i jkje communi ca ti e s chol en
ri chti ng ouders

3

2

Pc3 Nega ti eve publ i ci tei t/beel dvormi ng
va n s chool op s oci a l medi a door
derden (bv ouders )

2

4

Pc4 "Shoppende" ouders

3

3

Domein: Huisvesting & omgeving
H5 Rui mtegebrek op s chol en

3

Domein: Financiën
F7 Ni euw bekos ti gi ngs model

4

Domein: Organisatie & ICT
Or2 Pri va cy l eerl i ng gegevens - wetgevi ng
da ta l ek en ni euwe pri va cy
regel gevi ng (2018)
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9 Preventief: s ys temen (Pa rna s ys ) zi jn
bevei l i gd met wa chtwoord. Aa n ouders
wordt gevra a gd (en va s tgel egd) of er
bezwa a r i s om foto va n ki nd op bv webs i te
te pl a a ts en. Vei l i ghei dbel ei d i s a a ngevul d
met di t onderwerp. Bewerkers overeenkoms ten zi jn s ectorbreed
va s tgel egd.
Correctief: da ta l ek mel den conform de
wetgevi ng.
12 Preventief: vi rus s ca nner/fi re wa l l ; s ommi ge
netwerken hebben a fges chermd BYODgedeel te

€ 50k

Ni euw ri s i co: o.a . door de WWZ kunnen
i nva l l ers mi nder va a k i ngezet worden.

Regel gevi ng da ta l ek i s ni euw ri s i co:
punt i s door PO-ra a d l a ndel i jk
opgepa kt en er zi jn bewerkers overeenkoms ten met l evera nci ers
opges tel d. Idem ga a t OB Meppel doen.
Bi j IRIS KC zi jn met 2 l evera nci ers
overeenkoms ten gema a kt. Ni euwe
pri va cy wetgevi ng wordt
vereni gi ngs breed opgepa kt.
ongewi jzi gd.

8 Preventief: a fs pra ken over
woordvoerders s cha p (nl vz CvB) zi jn bekend
op s chol en. CvB getra i nd op conta cten met
pers en ma ken kernboods cha p. Zo nodi g
i nzet communi ca ti e a dv voora f a a n conta ct
pers .
6 Preventief: - met communi ca ti edes kundi ge
i n DO geoefend op communi ceren en
ma ken kernboods cha p per s chool ;
- pi l ot Ouderbetrokkenhei d op 3 s chol en
6 Preventief: cul tuur va n vertrouwen en
's a men' s ti mul eren, gedra gregel s voor mdwers . Correctief: i n ges prek ga a n, op gepa s te
wi jze rea geren
9 Preventief: verhogen ouderbetrokkenhei d,
Ka mpenbrede a fs pra ken. Correctief: i n
ges prek ga a n met ouders , l eerpunten
oppa kken.

ongewi jzi gd

4

12 Preventief: i nzi cht creëren door l a nge termi jn
l eerl i ng prognos es ; ti jdi g i ndi enen
hui s ves ti ngs a a nvra a g bi j gemeente;
Correctief: extra hui s ves ti ng op s chool
creëren.

Ni euw ri s i co

3

12 Preventief: vi a Netwerk Fi na nci ën i nput
l everen voor ni euw model ; wa nneer model
bes chi kba a r i s deze i nput gebrui ken voor
meerja renbegroti ng
Geschatte impact op financiële buffer:

Ongwi jzi gd. Model moet nog
ontwi kkel d worden (ni et meer i n deze
ka bi nets peri ode). Wordt ni et voor 2020
verwa cht.

ongewi jzi gd

ongewi jzi gd

ongewi jzi gd
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9.3.3 Rapportage toezichthoudend orgaan
Deze is opgenomen in hoofdstuk 2.
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Bijlage I: Gegevens scholen (31-12-2017)
Naam en adres school (BRIN)

Directie

E-mail en website

Rekeningnummer.

Prinses Julianaschool (05PF)
Zwolseweg 103
8275 AC ’s-Heerenbroek
Tel. 038 - 3557263

Roel Strijker

directeur@prsjulianaschool.nl

1062.93.494

Ds. Van de Wendeschool (05QA)
Heultjesweg 4
8267 AH Kampen
Tel. 038 – 8833886/Fax: 038 - 8833886

Aldert Hoksbergen (a.i.)
Vanaf 1-4-2017:
Joke Blom-van Rossen

directie@vdwendeschool-kampen.nl

De Zaaier (05QB)
Hogeweg 47
8278 BC Kamperveen
Tel. 038 - 3636216

Bertine Bouw-Verkuijl

info@dezaaier-kamperveen.nl

De Regenboog (05US)
Westenbergstraat 28
8274 AR Wilsum
Tel. 038 - 3557318

Lodewijk Westerhof

CBS Oranjeschool (05VD)
Burgemeester van Vleutenstraat 10
8276 AL Zalk
Tel: 038-3636503

Teun-Jelle de Vries

CNS De Groenling (06HD)
Lijnpad 2
8271 LB IJsselmuiden
Tel. 038-3333533

Hotze Dirksma

Marnixschool (12RW)
Bovensingel 19
8266 BS Kampen
Tel. 038-3318675

Richard Nanninga

Koningin Emmaschool (13ER)
Ooievaarstraat 14
8262 AN Kampen
Tel. 038 - 3318987

Gradus van Assen

Willem van Oranjeschool (13KB)
G. van Endegeeststraat 4
8265 ZD Kampen
Tel.: 038-3318651/Fax: 038- 33 36 913

Bertine Bouw-Verkuijl

Dr. H. Bouwmanschool (13KU)
Ommelandsingel 1
8262 TZ Kampen
Tel. 038 – 3319045/Fax: 038 - 3636750

Richard Nanninga

De Morgenster (13PP)
Akelei 3
8265 KA Kampen
Tel. 038-3316321/Fax: 038-3336756

Johan Bonsink (tot 1-82017)
Vanaf 1-10-2017:
Inge Dijkmeijer-

directie@demorgenster-kampen.nl

De Wegwijzer (13TQ)
Winde 37
8265 ED Kampen
Tel. 038-3316610/Fax: 038 - 3334834

Herjonna ToepoelLubbers

directie@wegwijzerschool.nl

Rehobothschool (13WZ)
Populierenstraat 18
8266 BK Kampen
Tel. 038 – 3315460/Fax: 038 - 3867716

Aldert Hoksbergen (a.i.)
Vanaf 1-4-2017:
Joke Blom-van Rossen

directie@rehobothschoolkp.nl

Het Stroomdal (29UM)
Bouwkamp 2
8266 KL Kampen
Tel. 038 – 3334666/Fax: 038 - 3334750

Mark Lemstra

directie@basisschoolhetstroomdal.nl
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www.prsjulianaschool.nl
1040.11.300

www.vdwendeschool-kampen.nl
3484.92.669

www.dezaaier-kamperveen.nl
directie@regenboog-wilsum.nl

3708.00.362

www.regenboog-wilsum.nl
directie@oranjeschoolzalk.nl

3831.22.007

www.oranjeschoolzalk.nl
directie@cnsdegroenling.nl

1591.34.110

www.cnsdegroenling.nl
info@marnixschool.com

1062.89.853

www.marnixschool.com
directie@emmaschoolkampen.nl

1062.90.681

www.emmaschoolkampen.nl
directie@wvokampen.nl

1040.11.254

www.wvokampen.nl
directie@bouwmanschool.nl

1062.91.041

www.bouwmanschool.nl
1062.90.037

www.demorgenster-kampen.nl
www.bouwmanschool.nl

1040.12.463

www.wegwijzerschoolkampen.nl
1051.60.393

www.rehobothschoolkp.nl
1062.94.512

www.basisschoolhetstroomdal.nl
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Bijlage II: Verantwoording prestatiebox PO
Over de besteding van de middelen uit de prestatiebox legt het schoolbestuur jaarlijks
verantwoording af volgens de reguliere systematiek van de jaarrekening. Er is namelijk sprake van
bijzondere bekostiging en niet van een subsidieregeling met aparte verantwoordingslasten.
De prestatiebox is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en
schoolleiders en cultuureducatie.
De middelen van de prestatiebox zijn binnen de vereniging ingezet op de doelstellingen die de
prestatiebox beoogt en passend bij de ambities van IRIS. Hierbij zijn de middelen als volgt ingezet:








Professionalisering: de middelen zijn op alle scholen ingezet in het kader van reguliere
scholing gericht op professionalisering en opbrengstgericht werken.
Kwaliteitsimpuls: naast de reguliere scholing loopt er op een aantal scholen, met externe
ondersteuning, een traject specifiek gericht op verbetering van de onderwijskundige
kwaliteit, opbrengstgericht werken en professionalisering van de leerkrachten.
Extra formatie: ter verbetering van opbrengstgericht werken is er op een aantal scholen
tijdelijke ondersteuning aan de formatie toegevoegd.
Professionalisering schoolleiders: in het kader van professionalisering is een vijfdaagse
studiereis naar Schotland met alle directeuren georganiseerd. Alle directeuren hebben
scholingsactiviteiten ondernomen, waaronder een auditopleiding, gericht op het verbeteren
van de onderwijskwaliteit.
Personeelsdag: in het kader van algemene professionalisering is er een studiedag voor alle
personeelsleden georganiseerd.
Cultuureducatie: alle scholen hebben activiteiten op het gebied van culturele vorming
georganiseerd.

Ook in 2018 zal de prestatiebox ingezet worden ter verbetering van opbrengstgericht werken en
verdergaande professionalisering. Beleidsmatig krijgen daarbij visitatie, auditing en passend
onderwijs prioriteit.
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Bijlage III: Verantwoording Passend Onderwijs
Schoolbesturen ontvangen naast de reguliere lumpsumbekostiging ook een bedrag via het
samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs. Het gaat om de bekostiging van lichte en zware
ondersteuning. Deze bekostiging is bedoeld voor begeleiding voor leerlingen (preventief en
correctief), inrichting en coördinatie passend onderwijs.
Werkwijze budgetverdeling passend onderwijs IRIS VCO.
Het uitgangspunt voor de verdeling van de passend onderwijs gelden is dat scholen zichtbaar deze
extra gelden in kunnen zetten ten behoeve van extra ondersteuning. Hiertoe wordt de volgende
werkwijze gehanteerd:
 Elke school maakt voor een schooljaar een ondersteuningsplan waarin de extra
ondersteuningsinzet zichtbaar wordt.
 Elke school ontvangt een bedrag per leerling (2017: € 285 per leerling) en zet dit budget in
conform het ondersteuningsplan
 Op IRIS-niveau wordt een onderwijsspecialist bekostigd vanuit de Passend Onderwijsgelden.
Deze onderwijsspecialist wordt op alle IRIS-scholen ingezet.
 Een klein solidariteitsfonds gecreëerd waar scholen een beroep op kunnen doen in geval van
onvoorziene omstandigheden.
 Als in de loop van het jaar blijkt dat er te veel geld in het solidariteitsfonds blijft, wordt dit
gedurende het jaar naar rato van het aantal leerlingen toebedeeld aan scholen, specifiek
voor ondersteuning.
Uitgevoerde acties IRIS VCO.
In 2017 zijn de ontvangen gelden voor Passend Onderwijs besteed aan:
- Inzet IRIS-onderwijsspecialist
- Extra ondersteuning voor leerlingen, middels inzet van onder andere extra
onderwijsassistenten (op basis van het school-ondersteuningsplan).
- Inzet Intern Begeleiders voor ondersteuning en begeleiding leerlingen en leerkrachten.
- Inzet Intern Begeleiders voor coördinatie van extra ondersteuning (o.a. organisatie en
deelnemen Zorg Advies Teams, overleg met ouders, opstellen
onderwijsontwikkelperspectieven).
- Inzet orthopedagoog voor ondersteuning scholen in het bieden van de juiste ondersteuning
aan leerlingen.
- Materiële kosten specifiek gericht op ondersteuningsfaciliteiten.
Creëren bestemmingsreserve Passend Onderwijs.
In de tweede helft van 2017 heeft SWV 23-05 extra geld richting de aangesloten besturen uitgekeerd.
Dit betrof een surplus op het eigen vermogen wat in de jaren 2015-2016 was opgebouwd. Voor IRIS
betrof deze extra uitkering €37.000. Daarnaast heeft ook SWV-unit Kampen geld uitgekeerd aan de
Kamper-besturen in verband met het resultaat over boekjaar 2014-2015 voor een bedrag van €
37.000.
Beide extra uitkeringen worden toegevoegd aan bestemmingsreserve Passend Onderwijs.
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Hieronder worden de inkomsten en uitgaven van passend onderwijs weergeven. Conclusie is dat IRIS
meer geld voor ondersteuning beschikbaar stelt dan dat ze ontvangt (€ 138.410). Hierbij zijn dan de
incidentele baten inzake resultaatuitkeringen meegenomen. Als de incidentele baten buiten
beschouwing worden gelaten is er € 212.439 meer uitgegeven dan als structurele baten is
ontvangen.

Realisatie
2017
3. Baten
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV
Totaal 3. Baten

€ 869.385
€ 869.385

4. Lasten
Salariskosten t.b.v. leerlingen met ondersteuningsbehoefte
Salariskosten IB-ers voor individuele begeleiding en overleg

€ 753.864
€ 167.164

Inhuur intern begeleider t.b.v. leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
Materiele kosten Passend Onderwijs Iris
Totaal 4. Lasten
Resultaat
toevoeging aan bestemmingsreserve Passend Onderwijs ivm
resultaatuitkeringen PO 2305 en deelverband Kampen
Negatief effect algemene reserve:
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€ 60.997
€ 25.770
€ 1.007.795
€ -138.410
€ 74.029

€ -212.439
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Jaarrekening 2017
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Financiële kengetallen
Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend
die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en
waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.
Kengetallen

2017

2016

Rentabiliteit

0,3%

1,5%

2,79

3,13

66,7%

61,6%

80,6%

78,6%

9,5%

14,2%

2.470

2.422

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.
De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een
instelling elkaar in evenwicht houden.
Current ratio
Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.
Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan
haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde
tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan
is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.
Solvabiliteit 1
Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen
Solvabiliteit 2
Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan
haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als
goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% (solvabiliteit 1) dan is de
organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.
Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde
gehanteerd van 30%.
Weerstandsvermogen
(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / Totale baten
Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan
voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de
5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.
Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1)
Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)

169,73

164,85

Personeelskosten per FTE

65.610

65.761
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A.1.1 Balans per 31 december 2017
(na verwerking resultaatbestemming)
1.

Activa

31 december 2017

31 december 2016

1.2

Materiële vaste activa

2.930.841

2.255.518

Totaal vaste activa

2.930.841

2.255.518

794.639

800.859

1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

2.669.182

3.796.474

Totaal vlottende activa

3.463.821

4.597.333

6.394.662

6.852.851

Totaal activa

41125 Jaarrekening 2017
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2.

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.4

Kortlopende schulden

Totaal passiva

41125 Jaarrekening 2017

31 december 2017

31 december 2016

4.264.358

4.222.468

887.713

1.160.980

1.242.592

1.469.403

6.394.662

6.852.851
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2017

3.

Baten

3.1

Rijksbijdrage OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.5

Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

13.617.200

13.145.988

13.430.800

38.934

23.020

82.899

Overige baten

346.249

240.864

331.174

Totaal baten

14.002.383

13.409.872

13.844.874

11.135.663

10.883.793

10.840.945

395.271

358.291

348.835

4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

1.006.405

909.800

966.503

4.4

Overige lasten

1.425.882

1.344.233

1.490.170

Totaal lasten

13.963.221

13.496.117

13.646.453

Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten
Netto resultaat
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39.162
2.727
41.889

86.24510.000
76.245-

198.421
9.523
207.944
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A.1.3 Kasstroomoverzicht
2017

2016

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat voor financiële baten en lasten

39.162

198.421

395.271

319.808

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Boekverlies materiële vaste activa
- Mutaties voorzieningen
- Overige mutaties EV

-

29.027

273.267-

224.660

-

389.919

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden
Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties
Ontvangen interest

6.220

102.726-

226.811-

343.011

59.425-

1.402.121

2.727

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

9.523
56.698-

1.411.644

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Inbreng activa fusiepartner
(Des)investeringen materiële vaste activa
(Des)investeringen financiële vaste activa

-

161.114-

1.070.594-

522.049-

-

27.081

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.070.594-

656.082-

Mutatie liquide middelen

1.127.293-

755.562

Beginstand liquide middelen

3.796.474

Mutatie liquide middelen

1.127.293-

Eindstand liquide middelen
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3.040.915
755.562
2.669.182

3.796.476
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Grondslagen
De activiteit van Iris, Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Kampen bestaat uit het geven van primair
onderwijs.
Rapporteringsvaluta en eenheden
De genoemde bedragen, voor zover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikname van het materieel vast actief. Op grond wordt niet afgeschreven.
Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van €500:
Het systeem van afschrijvingen is als volgt:
Gebouwen nieuwbouw: 2,50 % van de aanschafwaarde
Investeringen in bestaande bouw: 5,00 % van de aanschafwaarde
Technisch inventaris: 5,00 % van de aanschafwaarde
Meubilair : 5,00 % of 10,00 % van de aanschafwaarde
Digiborden : 10,00 % van de aanschafwaarde
Overige ICT: 20,00 % van de aanschafwaarde
Leermiddelen: 11,11 % of 12,50 % van de aanschafwaarde
Niet aan het proces dienstbare materiele vaste activa worden tegen geschatte opbrengstwaarde gewaardeerd.
Op de niet aan het proces dienstbare materiele vaste activa wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa

De langlopende vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,
als financiële derivaten verstaan.
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende
instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is
opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans
opgenomen rechten en verplichtingen’.
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost. Iris beschikt alleen over primaire financiële instrumenten.
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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.
De overlopende activa betreffen nog te ontvangen bedragen die in opvolgende perioden worden ontvangen en
vooruitbetaalde bedragen, voor zover deze niet onder de andere kortlopende vorderingen zijn opgenomen.

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 worden verwerkt
onder de financiële vaste activa.
Algemene reserve

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi) overheidsinstellingen
gefinancierde activiteiten.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve publiek is gevormd uit het resultaat op de geldstromen vanuit Passend Onderwijs.
Aan de private bestemmingsreserves wordt toegevoegd/onttrokken de mutatie in het boekjaar van de private
baten en lasten.
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Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van
personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een
voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

Pensioenen
Er is sprake van één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door
afdrachten aan pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per eind 2017 heeft dit
pensioenfonds een dekkingsraad van 101,5%. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de
“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder
te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er is geen verplichting tot het voldoen
van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige
premies. De pensioenregeling is daarom verwerkt als een “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”
en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening
verantwoord.
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 ambtsjubilea van personeelsleden. De voorziening is
opgenomen tegen de contante waarde 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.
Voorziening onderhoud
De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op
basis van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning
geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één
jaar. Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.
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.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen

Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: lasten (en baten) zijn toegerekend
aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW
subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De
baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
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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 gesubsidieerde 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 bestedingstermijn is
verlopen op balansdatum.

Overige exploitatiesubsidies
Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste
waarvan de gesubsidieerde lasten komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich
heeft voorgedaan.
Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in
het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De toelichting op het
kasstroomoverzicht vloeit voort uit de toelichting op de individuele posten in de jaarrekening en is daarom niet
apart opgenomen.
Toelichting
Resultaatanalyse op hoofdlijnen
Het resultaat uit normale bedrijfsvoering over 2017 is € 41.889 positief uitgekomen.
Dit is € 118.134 positiever dan begroot. Het resultaat uit normale bedrijfsvoering is positief uitgekomen
doordat het Ministerie extra bekostiging heeft toegekend aan het primair onderwijs.
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017
1.

Activa

1.2

Materiële vaste activa
Mutaties 2017
AanschafAfschrijvingen
waarde per 31 tot en met 31
december 2016 december 2016

Boekwaarde
per 31
december
2016

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

1.2.1 Gebouwen en
terreinen

187.523

96.914-

90.609

138.473

0-

1.2.2 Inventaris en
apparatuur

3.066.222

1.192.448-

1.873.774

826.195

0

329.513-

1.2.3 Overige vaste
bedrijfsmiddelen

442.005

150.870-

291.135

105.927

0

Materiële
vaste activa

3.695.750

1.440.232-

2.255.518

1.070.594

0

Afschrijvingen
AanschafAfschrijvingen Boekwaarde per
desinvesteringen waarde per 31 tot en met 31
31 december
december
december 2017
2017
2017

12.153-

0

325.996

109.068-

216.928

0-

3.892.416

1.521.961-

2.370.455

53.605-

0-

547.933

204.475-

343.458

395.271-

0-

4.766.345

1.835.503-

2.930.841

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.
Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.
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1.5

Vorderingen
31 december 2017

1.5.1

Debiteuren

1.5.2

Vorderingen OCW

31 december 2016

7.021

201

637.661

615.338

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit de personele lumpsum, impulsgebieden
en personeels- en arbeidsmarktbeleid.
1.5.3

Groepsmaatschappijen

1.5.6

Overige overheden

1.5.7

Overige vorderingen
Overige overlopende activa
Vervangingsfonds

1.5.8

Overlopende activa

Totaal Vorderingen

50.139

73.674

-

2.087

30.750

29.400

69.069

33.668

-

46.491

69.069

80.159

794.640

800.859

De overlopende activa in 2017 bestaat m.n. uit:
-

1.7

Nog te ontvangen bedragen van het UWV over 2017.
Nog te ontvangen rente 2017.
Nog te ontvangen afrekeningen energiekosten over 2017.
Vooruitbetaalde bedragen 2018.

Liquide middelen
31 december 2017

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Banken
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31 december 2016

189

495

2.668.993

3.795.979

2.669.182

3.796.474
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2.1

Eigen vermogen
Mutaties 2017
Boekwaarde
per 31
december
2016
3.964.016

Bestemming
resultaat

Boekwaarde per
31 december
2017

Overige
mutaties

2.1.1

Algemene reserve

13.811-

-

3.950.205

2.1.2

Bestemmingsreserve publiek

102.918

74.029

-

176.947

2.1.3

Bestemmingsreserve privaat

155.535

18.329-

-

137.206

41.889

-

4.264.358

4.222.469

De bestemmingsreserve publiek is gevormd uit het resultaat op de geldstromen vanuit Passend Onderwijs.
De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen.
Bestemming van het resultaat
Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:
€

13.811- wordt toegevoegd aan de algemene reserve

€

74.029 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve publiek

€

18.329- wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve privaat

€

41.889

De statuten van de vereniging bevatten verder geen specifieke voorschriften met betrekking tot de
resultaatbestemming.

2.2

Voorzieningen
Mutaties 2017
Boekwaarde
per 31
december 2016

2.2.1

Personeel
Jubilea

2.2.3

110.216
110.216

Dotaties

19.637

Onttrekkingen

Boekwaarde
per 31
Kortlopende deel
december 2017
< 1 jaar

Vrijval

Langlopende
deel > 1 jaar

33.55533.555-

-

96.298
96.298

15.761
15.761

80.537
80.537

559.349-

-

791.415

884.750

93.335-

Overige
voorzieningen

1.050.764

19.637
300.000

Onderhoud

1.050.764

300.000

559.349-

-

791.415

884.750

93.335-

1.160.980

319.637

592.904-

-

887.713

900.511

12.798-
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2.4

Kortlopende schulden
31 december 2017

2.4.3

Crediteuren

2.4.7.1

Loonheffing

2.4.7.3

Premies sociale verzekeringen

31 december 2016

218.032

279.847

419.748

407.960

26.028

40.590

2.4.7

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

445.776

448.550

2.4.8

Schulden terzake van pensioenen

129.522

109.282

2.4.9

Overige kortlopende schulden

21.548

66.352

345.075

335.570

2.4.10.5

Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld

2.4.10.8

Overlopende passiva algemeen

25.947

74.888

2.4.10.8

Overlopende passiva mbt subsidie Gemeente

56.438

154.914

2.4.10.8

Overlopende passiva mbt subsidie overig

253

-

427.713

565.372

1.242.592

1.469.403

2.4.10

Totaal overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden
De transitorische passiva in 2017 betreffen m.n.:
- Nog te betalen accountantskosten.
- Diverse nog te betalen bedragen 2017.
- Nog te betalen kosten voor ambulante begeleiding.
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2.5

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Verplichting tot 1 jaar:
Er zijn verplichtingen aangegaan voor verbouwingen van een drietal scholen. Voor de revitalisatie van
De Rehobothschool is een verplichting aangegaan van € 670.927. Er wordt € 175.326 ontvangen van
de gemeente Kampen, de rest komt voor rekening van Vereniging voor Christelijk Onderwijs Iris.
Voor de revitalisatie van de Willem van Oranjeschool is een verplichting aangegaan van € 930.240.
Er wordt € 643.000 ontvangen van de gemeente Kampen, de rest komt voor rekening van Vereniging
voor Christelijk Onderwijs Iris.
Tenslotte zijn er verplichtingen aangegaan voor bouwkundige aanpassingen van Het Stroomdal van
€ 34.217, dit komt voor rekening van Vereniging voor Christelijk Onderwijs Iris.
Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.
Het jaarbedrag van het contract voor 2018 is € 233.020.
Ten aanzien van de schoonmaak en energie zijn contracten afgesloten.
De jaarlast voor schoonmaak bedraagt circa 276.000 euro en voor energie circa 211.000 euro.
Voorziening duurzame inzetbaarheid
In de nieuwe cao is in artikel 8A een recht opgenomen voor de medewerkers om te sparen voor ouderenverlof.
Om uren te kunnen sparen voor ouderenverlof moet de werknemer conform artikel 8.A8 cao PO vooraf een
plan indienen, waarin staat hoe deze verlofuren de komende vijf jaren worden ingezet. Uitgangspunt voor het
waarderen van de voorziening zijn deze plannen, die zwart op wit staan. De basis voor het vaststellen van
de hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is het aantal uur dat een medewerker op basis van
deze plannen heeft gespaard (en niet heeft opgenomen), vermenigvuldigd met de loonkosten per uur en
deze te corrigeren voor de eigen bijdrage, de opnamekans en deze te disconteren.
Binnen de vereniging zijn de volgende procesafspraken gemaakt over sparen voor ouderenverlof. Jaarlijks
kan de medewerker richting zijn leidinggevende aangeven of en hoeveel hij wil sparen. De medewerker en de
leidinggevende maken hier afspraken over en leggen de afspraken vast. De afspraken worden
gecommuniceerd met het bestuurskantoor, alwaar een totaal overzicht van te sparen uren voor ouderenverlof
wordt bijgehouden. Ultimo 2017 waren er nog geen medewerkers die uren voor ouderenverlof wilden sparen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans
getoonde posten of het resultaat.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

toewijzing

G2

Omschrijving

Kenmerk

Datum

Lerarenbeurs

2017/2/540945

22-8-2017

X

Lerarenbeurs

2017/2/608850

20-9-2017

X

Lerarenbeurs

2017/2/701765

21-11-2017

X

Geheel uitgevoerd en afgerond

Nog niet geheel afgerond

Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Totaalbedrag

Ontvangen tm

Totale

Te verrekenen

toewijzing (€)

2016

kosten

31 december 2016

Aflopend

-

-

-

-

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving
Doorlopend
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Totaalbedrag

Saldo

Ontvangen

Lasten

Totale

Saldo nog te besteden

toewijzing (€)

31 december 2015

in 2016

2016

kosten

31 december 2016

-

-

-

-

-

-
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2.2

Niet geoormerkte subsidies
Totaal rijksbijdragen via OCW

3.1.4

Rijksbijdragen via samenwerkingsverband
Totaal rijksbijdragen

3.2

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

12.234.078

11.904.664

12.142.348

513.737

416.535

419.943

12.747.815

12.321.199

12.562.290

869.385

824.789

868.510

13.617.200

13.145.988

13.430.800

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

3.2.2

Overige overheidsbijdragen

3.5

Realisatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

8.514

7.720

8.201

30.420

15.300

74.698

38.934

23.020

82.899

Overige baten

3.5.1

Verhuur

3.5.4

Sponsoring

3.5.5
3.5.6

Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

34.311

35.000

2.450

800

-

Ouderbijdragen

114.176

120.125

136.731

Overig

195.312

84.939

165.217

346.249

240.864

331.174
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4.1

Personele lasten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

4.1.1.1

Bruto lonen en salarissen

8.089.072

7.887.138

7.803.230

4.1.1.2

Sociale lasten

1.435.870

1.400.025

1.747.005

4.1.1.3

Pensioenlasten

1.116.970

1.089.086

907.705

4.1.1

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen

10.641.912

10.376.249

10.457.940

4.1.2.1

Dotaties personele voorzieningen

19.637

7.000

27.132

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

239.697

213.240

434.575

4.1.2.3

Overig

278.452

233.554

269.859

4.1.2.4

Scholing/opleiding

222.111

153.750

205.553

4.1.2

Overige personele lasten

759.897

607.544

937.118

4.1.3

Af: Uitkeringen

266.147-

100.000-

554.113-

11.135.663

Realisatie

Realisatie

2017

2016

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
4.2

170

10.840.945

165

Afschrijvingen

4.2.2.1

Gebouwen

4.2.2.2

Inventaris en apparatuur

4.2.2.4

Onderwijsleerpakket

4.3

10.883.793

Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

12.153

13.044

16.449

329.513

295.127

287.943

53.605

50.120

44.443

395.271

358.291

348.835

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

4.3.3

Onderhoud

4.3.4
4.3.5
4.3.6

Heffingen

4.3.7

Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen

4.3.8

Overige huisvestingslasten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

6.139

-

462

70.112

43.950

73.971

Water en energie

210.868

216.050

225.028

Schoonmaakkosten

307.143

286.050

297.887

33.168

35.100

35.042

300.000

300.000

306.751

78.976

28.650

27.362

1.006.405

909.800

966.503
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4.4

4.4.1

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

4.4.2.1

Inventaris en apparatuur

4.4.2.2

Leermiddelen

Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

602.550

567.408

22.763

19.000

639.510
25.277

392.936

347.223

359.701

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

415.699

366.223

384.978

4.4.4

Overig

407.633

410.602

465.682

1.425.882

1.344.233

1.490.170

Uitsplitsing
4.4.1.1

5

5.1

Honorarium onderzoek jaarrekening

23.906

24.064

Accountantslasten

23.906

24.064

Financiële baten en lasten

Rentebaten
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Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

2.727

10.000

9.523

2.727

10.000

9.523
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A.1.7

Overzicht verbonden partijen

Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)

Naam

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Eigen
vermogen 31
december
Exploitatie2017
saldo 2017

Iris, Vereniging voor Christelijk Onderwijs

Vereniging

Kampen

Iris, Stichting voor Christelijke Kindcentra

Stichting

Kampen

4.264.358

Stichting Steunfonds Iris, Vereniging voor Chr. Onderwijs

Stichting

Kampen

533.770

Iris, Stichting voor Christelijke Tussen Schoolse Opvang

Stichting

Kampen

-

41.889

Consolidatie
ja/nee

Deelname
%

Consolidatie
%

Code
activiteit

14.002.383

ja

ja

100%

100%

1

971-

910.891

ja

ja

100%

100%

4

110.724-

4.777

ja

ja

100%

100%

4

-

ja

n.v.t.

100%

n.v.t.

4

32.843-

4.765.285

Omzet 2017

Verklaring
art.2:403
BW ja/nee

69.806-

14.918.051

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
De verbonden partijen, Stichting Steunfonds IRIS en Stichting voor Christelijke Kindcentra, zijn private stichtingen:
De private Stichting Steunfonds Iris is erop gericht om met behulp van de opbrengsten uit private middelen afkomstige vermogen de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Iris en Stichting voor Chr.
Kindcentra in financieel opzicht te ondersteunen. De ondersteuning bestaat uit het ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve van de bevordering van onderwijs/kinderopvang gerichte
zaken.
De Stichting voor Christelijke kindcentra Iris is een private kindcentra dat in 2011 is opgericht, met als doel om zelfstandig kindcentrum-activiteiten aan te bieden (kinderopvang, voor-, tussen- en
naschoolse opvang). In 2011 is gestart met een BSO op de Rehobothschool. Sindsdien is het kindcentrum verder uitgebreid.
Het negatief eigen vermogen is veroorzaakt door aanloopkosten. Deze zijn gedekt door een lening van Stichting Steunfonds Iris.
Iris, Stichting voor Christelijke Tussen Schoolse Opvang is eind 2017 opgericht. Er vonden in 2017 geen activiteiten plaats vanuit deze stichting.
De jaarrekeningen van Vereniging voor Christelijk Onderwijs Iris, Stichting voor Christelijke Kindcentra Iris en Stichting Steunfonds Iris worden geconsolideerd.

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Stichting Passend Onderwijs PO 23-05

Stichting

Zwolle

Code
activiteit
4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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A.1.8

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling
bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Vereniging voor Christelijk Onderwijs Iris van toepassing is.
Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling C van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2017 een bezoldigingsmaximum van € 129.000.
Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016
voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling (bedragen in €)
Naam
F.A.D. Kingma
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 2017
Omvang dienstverband in FTE
Gewezen topfunctionaris j/n
(Fictieve) dienstbetrekking j/n

Voorzitter CvB
1/1-31/12

G. Wolters
Lid CvB
1/1-31/12

1

1

nee

nee

ja

ja

95.561

93.020

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

15.342

14.877

110.903

107.897

129.000

129.000

0

0

110.903

107.897

n.v.t.

n.v.t.

1/1-31/12

1/1-31/12

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling 2016
Omvang dienstverband 2016 in FTE
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016

1

1

94.926

92.364

12.761

12.375

107.687

104.739

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m12 (bedragen in €)
Deze categorie is in 2017 niet van toepassing voor Vereniging voor Christelijk Onderwijs Iris.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)
Naam
J. Marskamp
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 2017

J.T. VroomG. Wielink
G.J. Kreder
C. Wursten
Kasper
Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT
Voorzitter RvT
1/1-31/12
1/1-31/12
1/1-31/12
1/1-31/12
1/1-31/12

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

4.853

3.344

3.342

3.342

0

0

0

0

0

Subtotaal

4.853

3.344

3.342

3.342

3.342

19.350

12.900

12.900

12.900

12.900

0

0

0

0

0

4.853

3.344

3.342

3.342

3.342

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

4.339

2.892

2.893

2.893

2.893

0

0

0

0

0

4.339

2.892

2.893

2.893

2.893

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

3.342

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling 2016
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Deze categorie is in 2017 niet van toepassing voor Vereniging voor Christelijk Onderwijs Iris.

2. UITKERINGEN WEGENS BEËINDIGING DIENSTVERBAND AAN TOPFUNCTIONARISSEN MET OF ZONDER DIENSTBETREKKING (bedragen in €)
Deze categorie is in 2017 niet van toepassing voor Vereniging voor Christelijk Onderwijs Iris.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bestuur:
- F.A.D. Kingma

- G. Wolters

Toezichthouder:
- J. Marskamp

- G.J. Kreder

- C. Wursten

- G. Wielink

- J.T. Vroom-Kasper
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Gegevens over de rechtspersoon
Algemene gegevens
Bestuursnummer

41125

Naam instelling

Vereniging voor Christelijk Onderwijs Iris

KvK-nummer

40062585

Statutaire zetel

Kampen

Adres

Bouwkamp 2

Postadres

Postbus 1014

Postcode

9260 BA

Plaats

Kampen

Telefoon

038-3333898

E-mailadres

vco@iriskampen.nl

Website

www.iriskampen.nl

Contactpersoon

F. Kingma

Telefoon

038-3333898

E-mailadres

vco@iriskampen.nl

BRIN-nummers

05PF

Prinses Juliana

05QA

Ds. Johan vd Wendeschool

05QB

School met de Bijbel De Zaaier

05US

De Regenboog

05VD

Oranjeschool

06HD

De Groenling

12RW

Marnixschool

13ER

Emmaschool

13KB

Willem van Oranjeschool

13KU

Dr. Bouwmanschool

13PP

De Morgenster

13TQ

De Wegwijzer

13WZ

De Rehobothschool

29UM

Het Stroomdal
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Overige gegevens
Controleverklaring
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