
 

 

 

 

 

Next level school, een bottum up beweging ….. samen voor hun 

toekomst! 

…… 

 

Geloof in eigen kunnen,    Plezier,                 

Jezelf kunnen zijn 

Jaarverslag  2020 

Openbaar Primair Onderwijs Terschelling  



 

 

Het financiële plaatje in een vogelvlucht 

 

 

 

 

  

Begroting 

Baten 

1.740.241 

 

Lasten 

1.809.976 

Resultaat 

- 60.834 

Realisatie 

Baten 

1.834.161 

Lasten 

1.989.543 

Resultaat 

-146.481 

Verschil 

Verschil in 
Baten 

93.920 

Verschil in 
Lasten 

179.567 

verschil in 
Resultaat 

-85.647 



Verklaring van de verschillen 

 

 

 
Gewenste norm: 

Weerstandsvermogen tussen 10 en 40: in vergelijking met  2019 met 7 punten afgenomen 

Solvabiliteit > 25% : in vergelijking met 2019 met 8 % afgenomen 

Liquiditeit minimaal > 1,5: in vergelijking met 2018 met  0,88 afgenomen 

Eigen vermogen:  er is in tegenstelling tot 2019 geen sprake meer van een overschrijding van het normatieve vermogen.  

Hogere baten 

- Bekostigingsvariabelen op basis van de CAO zijn positief bijgesteld (42.400) 

- Toevoeging van exra middelen uit convenant werkdrukverlichting en tekorten 
onderwijspersoneel 2019 (41.900) 

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

Hogere lasten in totaliteit 

- Meer personeel ivm vervanging langdurig zieken (20% eigen kosten + premieverhoging 
vervangingsfonds). 

- Hogere lasten overige personeelslasten: naar aanleiding van CAO onderhandeling heeft 
iedere werknemer in februari een eenmalige bonus ontvangen en een loonsverhoging van 4,5 
% (met terugwerkende kracht vanaf augustus 2019), dit was bij het opstellen van de 
begroting niet bekend. 

 

Meerjarenperspectief 

- Aanstelling leraar boven de formatie (tot 2023) 

- 2021/2022 en 2022/2023 inzet NPO middelen grotendeelsop schoolniveau 

- professionalisering teamleden 

- begeleiding meerbegaafde leerlingen vanaf groep 4 (pilot) 

Kengetallen 
OOT 

(Totaal) 

weerstands- 

vermogen 

21 

solvabiliteit 

70% 

Rentabiliteit 

-6,2% 

Liquiditeit 

2,01 



 

 Behaalde doelen van de scholen 

 

 

Toetsgegevens eindtoets 

•Ivm de coronamaatregelen is in 2020 geen eindtoets afgenomen. 

Next level monitor 

•Toont groei en ambitie op alle 3 de scholen 

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

Next level inhoudelijk 

•Met beperktere mogelijkheden is ingezet op nascholing 
'regieversterkend handelen en regieversterkend leiderschap' 

•Digitaal onderwijs heeft zich in een hoog tempo goed ontwikkeld. 

•De meeste aandacht is gegaan naar de instrumentele vakken. 

•Na herstart scholen is ingezet op de sociaal emotionele 
ontwikkeling van onze leerlingen. 



 

 

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 2021-2022 

Professionalisering schoolniveau 

Voortzetting regieversterkend handelen 

en regieversterkend leiderschap 

Kansrijk combineren in de onderbouw 

Training Stichting leerKracht'  

Rekenen, met sprongen vooruit 



 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                 

 

                          

 

 

Samen voor hún 

toekomst!!! 
 

 

 

 

 

 


