
 

 

 

 

 

Next level school, een bottum up beweging ….. van werkdruk naar      
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Het financiële plaatje in een vogelvlucht 

 

 

 

 

  

Begroting 

Baten 

1.699,927 

 

Lasten 

1.762.965 

Resultaat 

- 54.138 

Realisatie 

Baten 

1.781.710 

Lasten 

1.716.104 

Resultaat 

74.496 

Verschil 

Verschil in 
Baten 

81.800 

Verschil in 
Lasten 

- 46.800 

verschil in 
Resultaat 

128.634 



Verklaring van de verschillen 

 

 

 
Gewenste norm: 

Weerstandsvermogen tussen 10 en 40: in vergelijking met  2018 met 2 punten afgenomen 

Solvabiliteit > 25% : in vergelijking met 2018 met 1 % toegenomen 

Liquiditeit minimaal > 1,5: in vergelijking met 2018 met  0,02 toegenomen 

  

Hogere baten 

- Bekostigingsvariabelen op basis van de CAO zijn positief bijgesteld (35.000) 

- Toevoeging van exra middelen uit convenant werkdrukverlichting en tekorten 
onderwijspersoneel 2019 (18.400) 

- Verhoging middelen samenwerkingsverband  (6.300) 

- OAB subsidies voor o.a. cursus  dyslexie en rekenontwikkeling 

Lagere lasten in totaliteit 

- Meer personeel ingezet (werkdrukverlaging), maar tegelijkertijd zijn de 
ontvangen uitkeringen hoger dan begroot (nabetaling uit 2018, die niet 
voorzien was) 

- lagere overige personeelslasten  

 

Toekomstige inzet positief resultaat en reserves 

- Aanstelling leraar boven de formatie (tot 2023) 

- Compensatie loonsverhoging en eenmalige bonus februari 2020 (lasten zijn 
115.00 hoger dan begroot in 2020) 

- professionalisering teamleden 

- ICT 

Kengetallen 
OOT 

(Totaal) 

weerstands- 

vermogen 

28 

solvabiliteit 

78% 

Rentabiliteit 

-
0,97
% 

Liquiditeit 

2,89 



 

 Behaalde doelen van de scholen 

 

 

Toetsgegevens eindtoets 

• obs 't Jok: boven gemiddeld 

• Prinses Margrietschool: boven gemiddeld 

• 't Hunnighouwersgat : boven gemiddeld 

Next level monitor 

• Toont groei en ambitie op alle 3 de scholen 

• Teamwise succesfactoren ruim voldoende aanwezig : score  
6--> 8  

Next level inhoudelijk 

• Gepersonaliseerd leren 

• Duurzaam onderwijs (people, planet, profit) 

• Het betrekken van de gemeenschap bij het onderwijs 

• Implementatie IPC op 't Hunnighouwersgat 

 



 

 

Next Level 

Verdere uitvoering schoolspecifieke Next 
Levelplannen (zie schoolplannen op de 

websites van de scholen) 

Werken aan de 17 duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van de VN 

Bezinning over borging en 
nascholingsbehoefte t.a.v. Next level. 

CAO 

Werken volgens het werkverdelingsplan 
(gezamenlijke verantwoordelijkheid individu én 

organisatie) 

Actieve inzet leraren L11 (specialisatie 
rekenen, taal/lezen, gedrag, 

leraarcoach,teamleider) 

Plannen voor 2020-2021 

Professionalisering schoolniveau 

Voortzetting regieversterkend handelen 

en regieversterkend leiderschap 

Kansrijk combineren in de onderbouw 

Training Stichting leerKracht'  

Rekenen, met sprongen vooruit 



 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                 

 

                          

 

 

Samen voor hún 

toekomst!!! 
 

 

 

 

 

 


