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Voorwoord 
 
Geachte lezer,  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting Nutsscholen Breda. Met trots verwijs ik u ook naar onze website 
waar de interactieve versie van dit verslag door te nemen is. Door de harde en zachte resultaten van onze 
organisatie kernachtig weer te geven maakte dit vorig jaar mogelijk om met stakeholders de professionele dialoog 
over onze organisatie te voeren. 
Dit verslag is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met administratiekantoor ONS en de schooldirecteuren 
samen met hun managementteams die de nodige informatie hebben aangereikt ten behoeve van de verschillende 
hoofdstukken in dit verslag. Het verslag is inhoudelijk beoordeeld en van een goedkeurende verklaring voorzien 
door onze externe accountant DRV. Tevens is het verslag goedgekeurd door het toezichthoudend deel van het 
bestuur van Stichting Nutsscholen Breda en dient als verantwoordingsdocument richting ministerie OCW en 
richting onze stakeholders. Voor de opzet van dit verslag is gebruik gemaakt van het format dat door de PO-Raad 
is aangereikt. 
Alle medewerkers van Stichting Nutsscholen Breda hebben zich ingezet om het best mogelijke onderwijs aan onze 
kinderen vorm te geven en te ontwikkelen. 2021 was door de pandemie wederom een bijzonder uitdagend jaar. 
Wij danken iedereen die het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd aan het onderwijs aan de kinderen van 
Stichting Nutsscholen Breda. 
We hopen dat het verslag u voldoende informatie geeft om een goede indruk te krijgen van hetgeen in het 
afgelopen jaar 2021 aan de orde is geweest in onze stichting.  
Tegelijkertijd zijn er omwille van de omvang van het verslag keuzes gemaakt om de tekstomvang hanteerbaar te 
houden. Mocht u aanvullende vragen hebben of een gesprek willen voeren over de inhoud staan wij u graag te 
woord. U kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat van de Stichting. 
 
Stichting Nutsscholen Breda 
 
Anette de Ruiter 
 
Algemeen directeur - bestuurder 
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1. Het schoolbestuur 
 

1.1 Profiel 
 
Grondslag Stichting Nutsscholen Breda: 
 
In de statuten van de Stichting Nutsscholen Breda staat: "De Stichting Nutsscholen Breda verzorgt onderwijs op 
algemene grondslag. Onder onderwijs op algemene grondslag is hier te verstaan het onderwijs dat onafhankelijk 
is van enige levensbeschouwelijke of maatschappelijke invloed, waarbij alle niet tegen de wet en/of de goede 
zeden gekeerde levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen gerespecteerd worden en waarbij de 
leerling zodanig wordt opgeleid casu quo begeleid dat hij/zij in vrijheid en in overeenstemming met eigen 
zienswijzen en geweten tot oordeelsvorming kan komen." 
De vertaling van de grondslag van onze stichting naar wat wij van belang vinden voor de ontwikkeling van ons 
onderwijs in de komende jaren vindt plaats met behulp van onze visie - missie en strategisch beleid 2017 - 2022. 
 
Missie, visie en kernactiviteiten 
 
Visie SNB 
Om nu en in de toekomst volwaardig deel te kunnen nemen aan de complexe maatschappij waarin we leven 
achten wij voor onze leerlingen de navolgende ontwikkeldoelen van belang: 
- Onze leerlingen werken goed samen op basis van gelijkheid en respect. Zij getuigen van een breed cultureel 

bewustzijn en zijn maatschappelijk betrokken. Daaraan verbinden zij het vermogen om goed te zorgen voor 
zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. 

- Onze leerlingen beschikken over een stevige kennisbasis doordat zij een doordacht kennisaanbod krijgen dat 
aansluit bij hun individuele mogelijkheden. 

- Onze leerlingen krijgen een veelzijdige brede ontwikkeling waardoor ze in staat zijn om een leven lang te 
blijven leren vanuit een onderzoekende en creërende houding. Zij gaan evenwichtig om met mogelijkheden 
en beperkingen. En ze zijn zodanig digitaal geletterd dat ze verantwoord gebruik maken van moderne digitale 
middelen en media.  

- Onze leerlingen ontplooien hun eigen talenten middels een goed ontwikkeld creatief vermogen. 

Missie SNB 
Samenwerken aan veelzijdige ontwikkeling. 
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Strategisch beleidsplan 
Op basis van de grondslag, de visie en de missie zijn in het kader van het strategische beleidsplan 2017 - 2022 
door het bestuur in samenspraak met directieberaad in 2017 nieuwe richtinggevende kaders voor de stichting 
vastgesteld die bekrachtigd zijn door de GMR. 
Om de missie, die voortvloeit uit onze visie, te kunnen verwezenlijken heeft SNB de volgende richtinggevende 
kaders geformuleerd. 
- Het onderwijsaanbod: wij bouwen aan onderwijs van de toekomst 
- Het personeelsbeleid: onze medewerkers zijn in staat het onderwijsaanbod te realiseren 
- Financiën: wij dragen zorg voor een gezonde financiële basis die een stabiele grondslag is voor inzet van onze 

middelen. 
- Huisvesting en onderwijsmiddelen: de gebouwen en materiële middelen die nodig zijn om onderwijs 

toekomstbestendig te kunnen vormgeven zijn duurzaam. 
- Communicatie: wij communiceren structureel en effectief naar alle belanghebbenden. 
 
Dit zijn de strategische beleidskaders op basis waarvan SNB een concrete ontwikkeling maakt en dat de komende 
jaren wil blijven doen. Door middel van een degelijke structuur van kwaliteitszorg bewaakt SNB dit proces en 
verbetert dit waar gewenst. 
Meer concreet zijn er per kader de navolgende uitdagingen en ambities die geformuleerd zijn in vijf hoofddoelen: 
1.Toekomstgerichte onderwijsontwikkeling 
2.Eigentijds werkgeverschap 
3.Een gezonde financiële basis 
4.Passende huisvesting en onderwijsmiddelen 
5.Goede communicatie 
 

Strategisch Beleidsplan 2017 – 2022.pdf  

 
 
Toegankelijkheid & toelating 
Het Nutsonderwijs staat open voor elke leerling, ongeacht overtuiging, ras en gezinssituatie, dus ongeacht naar 
achtergrond. 
Daarnaast vinden we ouderbetrokkenheid en -participatie zeer belangrijk. 
 
Tegelijkertijd wil dat nog niet zeggen dat alle leerlingen die door ouders aangemeld worden zonder meer geplaatst 
kunnen worden op al onze scholen. Ons aannamebeleid schept daar duidelijkheid over. 
 

Aannamebeleid 
Aannamebeleid – addendum 
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1.2 Organisatie 
 
Contactgegevens 
Stichting Nutsscholen Breda  
Bestuursnummer 40637  
Cosunpark 21, 4814ND, Breda  
076-5309224 
secretariaat@nutsscholenbreda.nl  
www.nutsscholenbreda.nl 
 
 
Bestuur 

 

 
Naam 

 

 
Functie 

 
Nevenfuncties (betaald en 
onbetaald) 

Aandachtsgebied 
en/of commissies 
(optioneel) 

Welmer 
Veenstra 

Voorzitter Senior Staff Officer   Algemeen 

Rogier Nolet Penningmeester Manager Sales & 
Operations Controlling 

 

Financiën 

Ellen Toet – Van 
de Laak 

Lid Hogeschooldocent 
Verpleegkunde 

Algemeen 

Jeroen van 
Rosmalen 

Lid Senior Manager Algemeen 

Nicole van den 
Heuvel 

Lid Raadsheer Juridisch 

Berry Nijveld Lid Consultant HR 

Anette de 
Ruiter 

Algemeen directeur 
- bestuurder 

Lid toezichthoudend deel 
bestuur RSV Breda e.o. 

Toezichthoudend bestuurder 

mailto:secretariaat@nutsscholenbreda.nl
http://www.nutsscholenbreda.nl/
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Scholen 

Naam school Website school Link Scholenopdekaart.nl 

Nutsbasisschool 
Boeimeer 

https://www.nbsboeimeer.nl https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/breda/
9236/nutsbasisschool-boeimeer/ 

Nutsbasisschool 
Dirk van Veen 

https://nbsdirkvanveen.nl 
 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/breda/
9237/nutsbasisschool-dirk-van-veen/ 

Nutsbasisschool 
De Hoogakker 

https://nbsdehoogakker.nl 
 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/breda/
5344/nutsbasisschool-de-hoogakker/ 

Nutsbasisschool 
Burgst 

https://nbsburgst.nl 
 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/breda/
9238/nutsbasisschool-burgst/ 

Nutsbasisschool 
Teteringen 

https://nbsteteringen.nl 
 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/teterin
gen/5345/nutsbasisschool-teteringen/ 

 
Organisatiestructuur 
Stichting Nutsscholen Breda is een bestuur bestaande uit 5 basisscholen waarvan 2 scholen met 2 locaties. Iedere 
school heeft een directeur en een managementteam bestaande uit adjunct directeur, MT ondersteuner en/of 
intern begeleider. 
In het kader van de Wet Code Goed Bestuur statutair samengesteld uit een toezichthoudend deel van het bestuur 
en een uitvoerend deel van het bestuur (algemeen directeur - bestuurder) binnen een One-tier model. Hiervan is 
sprake omdat de functies van bestuur en intern toezicht in één orgaan van bevoegd gezag zijn ondergebracht. 
Binnen dit orgaan is de algemeen directeur - bestuurder belast met de uitoefening van de functie uitvoerend 
bestuurder en zijn de andere bestuursleden belast met de uitoefening van de functie van intern toezichthouder. 
De toezichthoudende leden van het bestuur hebben omtrent de eigen beloning het volgende besloten: de leden 
krijgen een jaarlijkse vergoeding van € nihil. 
 

 
 

http://www.nbsboeimeer.nl/
https://nbsdirkvanveen.nl/
https://nbsdehoogakker.nl/
https://nbsburgst.nl/
https://nbsteteringen.nl/
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De (gemeenschappelijke) medezeggenschap  
Aan iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden die bestaat uit afgevaardigden van het 
personeel en afgevaardigden van de ouders. Voor beleidsthema's die het niveau van de individuele school 
overstijgen is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingericht. Deze GMR bestaat uit 10 leden. 
Iedere school heeft daarin een ouder en een personeelslid als afgevaardigde van respectievelijk de geleding 
ouders en de geleding personeel van de MR van de school. Namens het bestuur van de Stichting Nutsscholen 
Breda overlegt de algemeen directeur - bestuurder met de GMR. Tweemaal per jaar vindt daarnaast overleg plaats 
met een afvaardiging van het Intern Toezichtsorgaan. 
Jaarverslag 2021 Intern Toezichthouders en Jaarverslag GMR 2020-2021 zijn als bijlage 1 en 2 toegevoegd. 
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Horizontale dialoog en verbonden partijen 

 
 
Organisatie of groep 

Beknopte omschrijving van de vorm van de (horizontale) dialoog of 
samenwerking en de ontwikkelingen hierin 

Regionaal samenwerkingsverband 
Breda e.o. 

betreffende de uitvoering van de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
ten aanzien van het bieden van zo goed mogelijk passende 
ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben en ten aanzien 
van leerlingen die in aanmerking komen voor een overstap naar of 
terugplaatsing uit een school voor speciaal (basis)onderwijs 

ICT platform Afstemming tussen alle vijf de ICT-coördinatoren die zorgen voor 
een ICT ontzorgde werkplek van alle medewerkers. 

IB platform Afstemming tussen alle vijf de intern begeleiders. 

CAO werkgroep betreffende alle CAO gerelateerde zaken, vooruitgeschoven groep 
medewerkers die terugkoppelen naar achterban 

BreedSaam betreffende alle huisvestingszaken in samenwerking met de 
onderwijshuisvestingscoöperatie in Breda 

Besturenoverleg Breda (B.O.B.) PO 
en VO kamer 

betreffende de samenwerking op lokaal en regionaal vlak alsmede 
de kennisdeling en afstemming over relevante beleidsthema's 

Kober Kinderopvang aangaande de organisatie van tussenschoolse en buitenschoolse 
opvang en de doorstroming van peuters uit de kinderopvang naar de 
basisschool. 

Ouders deels rechtstreeks en deels indirect middels de digitale 
nieuwsbrieven van de scholen, de websites, de ouder app en de 
kwaliteitsmetingen alsmede de contacten met de 
ouderafgevaardigden in de (G)MR 

Medewerkers scholen zowel individueel als collectief, rechtstreeks als indirect via de 
schooldirecties of GMR 

VO scholen betreffende de overstap van de leerlingen vanuit groep 8 naar het 
vervolgonderwijs en de resultaten van de leerlingen die in het 
verleden zijn doorgestroomd. 

Gemeente Breda via de contacten tussen medewerkers van de Gemeente en het 
bestuur, de schooldirecties of specialistische medewerkers 

Lokale organisaties die 
samenwerkingspartners zijn van 
hoogwaardig lesaanbod; Stichting 
Nieuwe Veste, Breda Actief, 
Uitvindfabriek, Milieu educatief 
centrum, Stichting de Stilte 

Samen creëren hoogwaardig lesaanbod brede ontwikkeling 
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Klachtenbehandeling 
In het jaar 2021 zijn rechtstreeks bij het bestuur van de stichting geen klachten binnengekomen. Er is één klacht 
van een ouder van NBS Teteringen voorgelegd aan de Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs.  

Klachtenbeleid 

 
Juridische structuur 
• Wat is de juridische structuur? 

☐ Vereniging 
☒ Stichting 
☐ Bestuurscommissie 
☐ Openbare rechtspersoon 
☐ Stichting samenwerkingsbestuur 
☐ Anders, namelijk _________________________ 

 
Governance 
Aantreden van twee nieuwe bestuursleden in september 2021. 
 
Functiescheiding 
Volgens de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn organisaties voor primair onderwijs verplicht om de 
functies van bestuur en intern toezicht te scheiden. Er zijn verschillende manieren om te zorgen voor die 
functiescheiding.1  
• Welke is van toepassing op uw schoolbestuur?  

☒ Functionele scheiding (one-tier)2  

☐ Organieke scheiding (two-tier)3  
☐ Feitelijke scheiding4 
☐ Anders, namelijk_________________ 

 
Code goed bestuur 
In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit van 
bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs.  
• Handhaaft het bestuur deze code?  

☒ Ja 
☐ Nee 

Code Goed bestuur 
Managementstatuut 

 

 
1 Wij hanteren de definities uit de Code Goed Bestuur primair onderwijs. Zie: https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/publicaties/goed-bestuur/code-
goed-bestuur-per-1/1/21 
2 Onderbrenging van de functies van bestuur en intern toezicht in één orgaan van het bevoegd gezag, waarbij scheiding van bestuur en toezicht wordt 
gerealiseerd doordat binnen dat ene orgaan bepaalde functionarissen met de uitoefening van het bestuur worden belasten anderen met de uitoefening 
van intern toezicht. Daarbij komt bijvoorbeeld de functie van bestuur bij de uitvoerende leden van het bestuur te berusten (bestuur) en de functie van 
intern toezicht bij de toeziende leden van het bestuur(intern toezichtsorgaan). 
3 Onderbrenging van de functies van bestuur en intern toezicht in twee verschillende organen van het bevoegd gezag. Daarbij komt bijvoorbeeld de 
functie van bestuur bij een college van bestuur of statutairbestuurder te berusten (bestuur) en de functie van intern toezicht bij een raad van toezicht 
(intern toezichtsorgaan). 
4 Feitelijke uitoefening van de functie van bestuur door een of meer functionarissen in dienst van het bevoegd gezag op basis van door het schoolbestuur 
gegeven volmacht, mandaat of delegatie, waarbij het schoolbestuur zich onthoudt van feitelijke uitoefening van de functie van bestuur en zich richt op 
uitoefening van intern toezicht. Daarbij komt bijvoorbeeld de functie van bestuur bij de met volmacht/mandaat/delegatie belaste functionarissen te 
berusten (bestuur) en de functie van intern toezicht bij het schoolbestuur (intern toezichtsorgaan). 
 

https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
https://www.poraad.nl/uploads/2022-01/Code%20Goed%20Bestuur.pdf
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2. Verantwoording van het beleid 
 
In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs & 
kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel beleid. De doelen uit 
strategisch beleidsplan gesteld zijn, staan centraal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat over de 
continuïteitsparagraaf. 

 
2.1 Onderwijs & kwaliteit 
 
Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg 
Doelstelling 1 van het strategisch beleidsplan 2017 - 2022 is toekomstgerichte onderwijsontwikkeling. 
Met onderwijskwaliteit bedoelt Stichting Nutsscholen het zo goed mogelijk werken aan de gestelde doelen. Welke 
bijdrage leveren de scholen aan de ontwikkelingsgroei van individuele kinderen, het zorg dragen van 
randvoorwaarden en het lerend vermogen van de organisatie. Het bestuur van Stichting Nutsscholen Breda houdt 
zicht op de onderwijskwaliteit door systematisch aandacht te hebben voor kwaliteitszorg door de afname van 
QuickScans en peilingen met behulp van WMK-PO. Bovenschools zijn er in 2021 3 (online) studiedagen voor alle 
MT leden uitgevoerd. Daarin kwamen de doorontwikkeling van WMK-PO en recente ontwikkelingen op 
kwaliteitszorggebied aan de orde. Terugkoppeling aan het toezichthoudend deel van het bestuur gebeurt middels 
rapportages (managementrapportages) op de verschillende onderdelen van onderwijskwaliteit. 
 

Doel/thema Status Toelichting 

Tijdige vernieuwing 
van onze werkwijzen, 
leermethodes en - 
materialen 

Continue 
proces 

Voor alle vijf de Nutsbasisscholen zijn de in het schoolplan 
opgenomen nieuwe methodes aangeschaft en waar gepland 
geïmplementeerd. Voor wat betreft de studiedagen betreffende 
de schoolontwikkelingsthema's hebben voor zover dat mogelijk is 
digitaal plaatsgevonden.  

Systematische 
aandacht voor 
kwaliteitszorg 

Continue 
proces 

Gerealiseerd door het uitvoeren van de planning van de afname 
van QuickScans en peilingen met behulp van WMK- PO door alle 
scholen. Bovenschools zijn er 3 studiedagen online uitgevoerd 
voor alle MT leden. Daarin kwamen doorontwikkeling van WMK-
PO en recente ontwikkelingen op kwaliteitszorggebied aan de 
orde. Nieuwe zaken worden meegenomen naar de planning van 
volgend schooljaar. In 2022 wordt gewerkt aan nieuw 
bovenschools strategisch beleid. Hierin wordt onze  
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Doelen en resultaten 
 

Doel/thema Status Toelichting 

Passend 
onderwijsaanbod 

Continue 
proces 

De onderwijsresultaten worden door middel van data- analyse 
nader bestudeerd en besproken in de groepsgesprekken tussen 
intern begeleiders en groepsleerkrachten. Op basis hiervan 
worden de groepsplannen t.a.v. leerlingondersteuning opgesteld. 
Op deze wijze wordt binnen de basisvakken een passend 
onderwijsaanbod voor ieder kind nagestreefd. In 2021 heeft er op 
bestuursniveau een analyse van de totale gegevens 
plaatsgevonden. Deze analyse vormt de basis voor de 
ontwikkelgesprekken met de managementteams van de vijf 
scholen. 

Sociaal emotionele 
ontwikkeling en 
welbevinden 

Continue 
proces 

Met behulp van de methodes Kijk en Zien is de sociaal- 
emotionele ontwikkeling van de leerlingen gevolgd en met de 
groepsleerkrachten besproken. Daar waar aanleiding was zijn op 
individueel niveau en groepsniveau interventies uitgevoerd. De 
lespakketten van Kanjer, Gelukskoffer en PBS worden gericht 
ingezet. 

Samenwerkend leren Proces 
vertraagd 

In 2021 hebben de opleidingen Coöperatieve leerstrategieën voor 
leerkrachten wederom door de pandemie vertraging opgelopen. 
Alle inhaalbijeenkomsten staan volgend schooljaar ingepland. 

Cultuureducatie Doel 
wordt/is 
niet 
gehaald 

Vanwege de pandemie heeft het cultuurprogramma vertraging 
opgelopen. De doelen beschreven in de beleidsplannen zijn door 
het aanbod en vertraging van het nascholingsprogramma binnen 
de Nuts Talent Academie vertraging opgelopen. Alle 
bijeenkomsten worden ingepland op het moment dat de 
richtlijnen dit weer toelaten. 
 

ICT Afgerond In maart 2021 heeft de migratie naar Microsoft 365 
plaatsgevonden. Dit heeft gevraagd om een intensief 
implementatie- en professionaliseringplan. In 2021 is gewerkt aan 
een op ICT gerichte ontzorgde werkplek en zijn alle medewerkers 
voorzien van een device. De uitvoering van het 
professionaliseringsplan loopt via Schoolupdate waar alle 
medewerkers schooljaar 2021-2022 drie verplichte modules 
moeten volgen en naar wens alle overige modules. 
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Toekomstige ontwikkelingen 
De belangrijkste toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kwaliteit  staan in het teken van het 
ontwikkelen van een onderwijsvisie op 21e eeuwse vaardigheden, onderzoekend en ontwerpend leren, 
autonomie van de leerling, talentontwikkeling en het schrijven van een cultuurbeleidsplan. Deze worden 
opgenomen in het strategisch beleidsplan 2022-2027. 
 
Onderwijsresultaten 
De resultaten van de leerlingen worden nauwkeurig bijgehouden in het leerlingadministratiesysteem Parnassys. 
Jaarlijks wordt door de scholen een opbrengstenverslag opgesteld dat na afloop van het schooljaar besproken 
wordt in het bestuur en de GMR. Om de opbrengsten op de kernvakken te bepalen wordt gebruik gemaakt van 
de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. De onderwijsresultaten van de scholen zijn in te zien op 
www.scholenopdekaart.nl. 
 
Internationalisering 
• Is er beleid op het thema internationalisering? 

☐ Ja 
☒ Nee 

• Er is geen specifiek beleid geformuleerd op internationalisering. In het nieuwe strategisch beleidsplan 2022-
2027 worden kernelementen meegenomen binnen het thema De wereld & ik (Burgerschap). 

 
Onderzoek 
• Is er beleid op het thema onderzoek? 

☐ Ja 
☒ Nee 

• Er is geen specifiek beleid geformuleerd op onderzoek. In het nieuwe strategisch beleidsplan 2022-2027 
worden kernelementen meegenomen binnen het thema onderwijs en werkgeverschap. 

 
Inspectie  
• Is er tijdens het verslagjaar een inspectiebezoek geweest? 

☐ Ja 
☒ Nee 

• In september 2020 heeft een vierjaarlijks onderzoek – compacte variant plaatsgevonden. Op basis van de 
jaarlijkse prestatieanalyse heeft onderwijsinspectie ingeschat dat het vierjaarlijks onderzoek bij Stichting 
Nutsscholen Breda in schooljaar 2020/2021 beperkt kon worden tot een analyse en een gesprek. De 
conclusie van het gesprek is vastgelegd in een beknopt rapport, waarbij geen kwaliteitsstandaarden of 
financiële standaarden zijn beoordeeld. Het gesprek en de rapportage laten zien dat er geen aanleiding is 
voor een regulier vierjaarlijks onderzoek op kort termijn. Complimenten van de inspecteur zijn ontvangen en 
het reguliere bezoek zal mogelijk plaatsvinden in het schooljaar 2021/2022 of 2022/2023. 

 
 
 
 
 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Passend onderwijs 
Stichting Nutsscholen Breda is aangesloten bij het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 30-03 
Breda e.o. De middelen die SNB vanuit de lumpsum ter beschikking heeft zijn in het kader van passend onderwijs 
ingezet op het versterken van de basisondersteuning in de scholen door het inzetten van onderwijsassistenten, 
remedial teachers, plusklas-leerkrachten en intern begeleiders. Daarnaast zijn middelen ingezet om ten behoeve 
van de professionalisering van leerkrachten op het terrein van leerling-ondersteuning. De middelen die SNB 
vanuit het RSV 30-03 ter beschikking heeft gekregen zijn deels gekoppeld aan de ingezette lumpsummiddelen ter 
financiering van de inzet van bovenstaande functionarissen. De wijze van inzet is nauw verbonden aan de 
groepsplannen die voor elke groep gehanteerd worden. De middelen die specifiek toegekend zijn ten behoeve 
van de extra ondersteuning van individuele leerlingen (arrangement) op basis van een kindgericht zorgplan zijn 
daarvoor ingezet. 
Hierbij zijn externe deskundigen betrokken vanwege hun specifieke expertise. 
 
 
• Aan welke doelen in het kader van passend onderwijs heeft het bestuur middelen vanuit de lumpsum 

uitgegeven?  
• Aan welke doelen in het kader van passend onderwijs heeft het bestuur de middelen vanuit het 

samenwerkingsverband uitgegeven?  
• Hoe is het bestuur, in samenwerking met stakeholders, tot de genoemde doelen gekomen?  
• Hoe u is geborgd dat het ondersteuningsaanbod in de school op papier aansluit op dat in de praktijk? 
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2.2 Personeel & professionalisering 
 
Doelen en resultaten 
Doelstelling 2 van het Strategisch Beleidsplan 2017 - 2022 luidt: Eigentijds werkgeverschap 
 

Doel/thema Status Toelichting 

Versterken samenwerken 
medewerkers 

Proces 
loopt nog 

De samenwerking van de medewerkers heeft in 2021 vorm 
en inhoud gekregen door het organiseren van overleg en 
nascholing op zowel school- als bovenschools niveau. Er 
functioneren een aantal bovenschoolse platforms naast 
het directieberaad: het IB-platform, het ICT-platform, het 
platform voor cultuurcoördinatoren, het platform interne 
contactpersonen klachtenregeling, het platform 
Meerbegaafdheid en het platform voor coördinatoren 
Wetenschap & Techniek. Daarnaast was er een regelmatig 
overleg van de cao-commissie waarin vanuit iedere school 
PMR, een teamlid deelnam. Scholing was er bovenschools 
binnen de Talentacademie op de thema's ICT, cultuur en 
W&T. Daarnaast was er een bovenschools scholingsaanbod 
op het gebied van CLS, het thema \'Teach like a 
Champion\' en BHV. Voor zover als mogelijk hebben de 
bijeenkomsten volgens de richtlijnen online op afstand 
plaatsgevonden. Helaas zijn door de pandemie wederom 
een aantal scholingsbijeenkomsten doorgeschoven naar 
het volgende schooljaar. 

Stimuleren van 
specialismen 

Doel is 
gehaald 

Het stimuleren van specialismen is ook in 2021 onderwerp 
van gesprek geweest in het bestuur en directieberaad, in 
de cao-commissie en diverse teams. De meerwaarde ervan 
vindt breed erkenning, mede omdat er in de afgelopen 
jaren een toenemend aantal medewerkers zichtbaar werd 
en zich verder specialiseert. Het hebben van een 
specialisme is niet automatisch gekoppeld aan een hogere 
salarisschaal maar waar mogelijk aan tijd en een toelage 
voor de duur van het project waarin het specialisme een 
plek heeft bijvoorbeeld in een implementatietraject van 
een nieuwe methodiek of een studiedag over dat 
onderwerp. 

Duurzame inzetbaarheid Proces 
loopt nog 

Het invullen van duurzame inzetbaarheid heeft in 2021 
aandacht gekregen in de wijze waarop binnen het 
taakbeleid en de normjaartaak passende ruimte wordt 
gemaakt voor iedere medewerker. 2021 kenmerkt zich 
wederom  door lockdownperiodes waar geen fysiek 
onderwijs is gegeven en de inzet van DI vertroebeld is. 
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Doel/thema Status Toelichting 

Actualiseren 
competentieprofielen 

Doel is 
gehaald 

In 2021 zijn er geen nieuwe competentieprofielen aan het 
functiehuis toegevoegd. 

Vergroten digitale 
geletterdheid 
medewerkers 

Proces 
loopt nog 

In 2021 zijn er op alle scholen digitale workshops en 
individuele begeleidingsmomenten geweest voor alle 
personeelsleden. Daarnaast hebben alle medewerkers 
toegang tot het digitale nascholingsplatform Schoolupdate 
waarin we jaarlijks de benodigde scholing verplicht stellen. 

 

Bekwaamheidsdossiers 
t.b.v. het lerarenregister 

Doel is 
gehaald 

In 2021 maken alle scholen gebruik van de 
mogelijkheden die de POP module van WMK-PO biedt. 
Het lerarenregister zal vooralsnog niet worden 
ingevoerd. De directeuren en Adjunct-directeuren zijn 
wel allemaal ingeschreven in het schoolleidersregister en 
houden middels nascholing hun registratie compleet. 

 

Optimaliseren van de 
inzet van flexibele 
medewerkers 

Doel is 
gehaald 

Mede door de werkdrukmiddelen en middelen NPO is het 
aantal onderwijsassistenten toegenomen op de scholen. 
Zij worden zo efficiënt mogelijk ingezet in de diverse 
groepen afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte. In  de 
invalpool hebben we leerkrachten en 
onderwijsassistenten die worden ingezet voor vervanging 
op onze scholen. 

 

 
Toekomstige ontwikkelingen 
In schooljaar 2021- 2022 wordt gewerkt aan een nieuwe visie & missie op het gebied van personeelsbeleid SNB. 
Dit leidt tot aanpassingen en andere keuze als input voor de nieuwe strategische koers. 
 
Aanpak werkdruk 
Het invullen van duurzame inzetbaarheid heeft in 2021 aandacht gekregen in de wijze waarop binnen het 
taakbeleid en de normjaartaak daar op passende wijze ruimte voor is gemaakt bij iedere medewerker. Dat is, 
afhankelijk van school en benoemingsomvang, vaak verschillend ingevuld. De komst van werkdrukmiddelen heeft 
ook in 2021 effect gehad op de keuzes in de teams rond duurzame inzetbaarheid gemaakt worden. In toenemende 
mate is zichtbaar dat medewerkers de uren D.I. gebruiken voor persoonlijke oriëntatie op ontwikkelingen binnen 
het onderwijs. 
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Het proces omtrent de beslissing over besteding werkdrukmiddelen wordt jaarlijks met de P(G)MR genomen. De 
middelen worden met name ingezet voor extra ondersteuning door onderwijsassistenten, vakleerkrachten en 
sportcoaches. 
 

Onderstaand een overzicht van het beschikbaar en besteed bedrag van de werkdrukmiddelen: 

Bestedingscategorie Beschikbaar bedrag (kalenderjaar 2021) Besteed bedrag 
(kalenderjaar 
2021) 

Toelichting 

Personeel € 473.288 € 478.121 Er is zowel 
geïnvesteerd 
in extern als 
intern 
personeel. 

 

Strategisch personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid en de onderwijskundige visie binnen de strategische koers zijn op elkaar afgestemd.  
De trajecten lopen samen op. Het personeelsbeleid wordt gemonitord door de cao-werkgroep waar een 
afvaardiging van de PMR zit. De evaluatie vindt plaats via de individuele gesprekken en de 
medewerkerstevredenheidspeiling uitgezet in november 2021. 
 
 

Uitkeringsgerechtigden 2021 

 
 
 
. 
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2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 
 

Doel/thema Status Toelichting 

Renovatie Nbs De 
Hoogakker 

Doel 
wordt/is 
niet 
gehaald 

Voor Nbs De Hoogakker is in 2019 door de 
onderwijshuisvestingscoöperatie BreedSaam het besluit 
genomen om over te gaan tot de voorbereidingsfase  van 
de renovatie van het schoolgebouw aan de Wandelakker 
60-68. Dit schoolgebouw is in 1984 in gebruik genomen, 
aanvankelijk voor de helft van het gebouw omdat er in de 
andere helft nog een andere school was ondergebracht. Na 
verhuizing van deze collegaschool is het gehele complex 
beschikbaar gekomen voor De Hoogakker. Inmiddels zijn er 
flink wat gebouwdelen toe aan groot onderhoud en zijn er 
verbeteringen noodzakelijk. De voorbereidingsfase heeft 
door de Coronacrisis vertraging opgelopen en is verschoven 
naar 2022. De gehele uitvoering zal meerdere jaren tijd 
vragen vanwege een gefaseerde uitvoering. 

Het tijdig bijstellen en 
uitvoeren van het 
meerjarenplan 
onderhoudsplan in 
samenwerking met 
BreedSaam 

Proces 
loopt 
nog 

Sinds 1 januari 2015 is onze stichting samen met de andere 
Bredase schoolbesturen lid van de 
onderwijshuisvestingscoöperatie BreedSaam. Hierin zijn alle 
schoolbesturen verenigd en worden de Gemeentelijke 
middelen als de onderhoudsmiddelen van de besturen 
samengevoegd om een zo optimaal mogelijk 
huisvestingsbeleid te realiseren. BreedSaam heeft daartoe 
een huisvestingsbedrijf ter beschikking. BreedSaam heeft de 
verantwoordelijkheid om het volledig meerjarenonderhoud 
voor onze gebouwen uit te voeren. 

Het uitvoeren van het 
meerjarenplan 
investeringsplan ICT 

Doel is 
gehaald 

In 2021 is de vervanging van de digiborden doorgezet, 
waardoor alle borden uit de eerste aanschafperiode zijn 
vervangen. Een zorgpunt blijft de oplopende licentiekosten 
van software. Enerzijds zijn de licenties nodig om de 
apparatuur goed te laten werken. 
Anderzijds hebben de licenties voor softwarepakketten die 
additioneel geleverd worden bij nieuwe lesmethoden. De 
kosten lopen snel op met gevolg dat ze de exploitatie 
langjarig belasten terwijl de mate van gebruik gedurende 
het jaar niet opweegt tegen deze kosten. Gebleken is dat 
de kosten van de digitale lesmethoden hierdoor hoger 
uitvallen dan de afschrijfkosten die doorgaans aan de 
klassieke papieren lesmethoden gekoppeld waren. 
Daarnaast blijven deze ook relevant en worden we dubbel 
belast. 
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Doel/thema Status Toelichting 

Het verbeteren van het 
binnenklimaat gebouwen 

Doel is 
gehaald 

In 2021 is door BreedSaam veel aandacht besteed aan het 
binnenklimaat en ventilatie van de gebouwen. Dit heeft 
geleid tot kleine aanpassingen. Behalve NBS De Hoogakker 
locatie Wandelakker zijn alle gebouwen voorzien van het 
label frisse scholen label C. De installatiesystemen op NBS 
Dirk van Veen en NBS Boeimeer blijven een punt van 
aandacht.  
 

Het bewaken dat de 
fysieke 
veiligheidsmaatregelen in 
de gebouwen op orde zijn 
en blijven. 

Doel is 
gehaald 

RIE heeft in 2020 in alle gebouwen plaatsgevonden en 
samen met de preventiemedewerker en BHV- 
ondersteuners zijn de actiepunten doorgevoerd. De 
inbraakalarminstallaties worden door BreedSaam 
onderhouden en EBN is als bedrijf verantwoordelijk voor de 
opvolging in geval van alarm. 

 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Voor de panden in de wijk Haagse Beemden waar de prognoses komende jaren krimp in 
leerlingaantallen laten zien wordt in overleg met de andere schoolbesturen en de 
huisvestingscoöperatie BreedSaam gezocht naar passende mogelijkheden voor leegstand. 
 
 
Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Samen met de onderwijshuisvestingcoöperatie is in 2021 gekozen voor verduurzaming door middel van 
zonnepanelen. Dit traject loopt en momenteel worden alle gebouwen in de coöperatie verkend voor 
plaatsing. Het traject loopt vertraging op omdat het terugleveren van energie een probleem is. Er wordt 
gekeken naar een nieuwe mogelijkheid via een pilot Cloud Energie. 
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2.4 Financieel Beleid 

Doel/thema Status Toelichting 

Het opstellen van een meer- 
jaren investeringsprogramma 

Doel is 
gehaald 

Bij het jaarlijks opstellen van de begroting voor het 
nieuwe kalenderjaar wordt ook het meerjarenplan 
investeringsprogramma opnieuw vastgesteld. Dit is 
eind 2020 ook gebeurd t.b.v. de begroting 2021. 
Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe 
schoolplannen die in 2020 zijn vastgesteld. De grote 
investeringen in de vervanging van ICT hardware en 
meubilair die in 2021 plaatsvonden hebben invloed op 
de hoogte van de afschrijvingen in de komende 
boekjaren. Het beleid van de afgelopen jaren heeft in 
ieder geval ervoor zorggedragen dat voldoende 
financiële middelen beschikbaar waren om 
investeringen te bekostigen. 

Het zorgvuldig in beeld 
brengen en houden van 
onze inkomsten en 
uitgaven. 

Proces 
loopt nog 

Samen met ONS Onderwijsbureau en met onze 
accountant DRV zijn we in staat om onze administratie 
goed uit te laten voeren. We gebruiken het AFAS-
platform, Spendcloud en het TIG platform om updates 
te krijgen over onze inkomsten en uitgaven. In de 
jaarlijkse managementrapportage en controlesysteem 
wordt verantwoording afgelegd. 

Het versterken van het 
financieel overzicht van de 
schooldirecties. 

Proces 
loopt nog 

In 2021 is door de algemeen directeur - bestuurder en de 
controller van ONS Administratiebureau meermaals 
overleg gevoerd met iedere directeur over de voortgang 
van de inkomsten en uitgaven in relatie tot de begroting.  

Verbeteren van de grip op de 
uitgaven t.b.v. de inzet van 
flexibele medewerkers 

Doel 
wordt/is niet 
gehaald 

In 2021 is er mede door de Coronacrisis sprake geweest 
van een hoog ziekteverzuim waardoor de kosten voor 
vervanging fors hoger zijn uitgevallen dan vooraf was 
begroot. Geconcludeerd kan worden dat het grootste 
probleem om grip te krijgen op inzet van flexibele 
medewerkers toch de hoogte van het ziekteverzuim is. 
Naarmate dit lager uitvalt zal het eenvoudiger zijn om 
binnen de begroting te blijven. Ondanks dat er in 2021 
een hoger bedrag was voorzien heeft dit niet geleid tot 
het behalen van het doel. 
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Het zorgvuldig overzicht 
houden op de instroom van 
nieuwe leerlingen. 

Doel is 
gehaald 

Op 3 van onze 5 scholen was het ook in 2021 
noodzakelijk om de aanmelding van nieuwe leerlingen 
zeer scherp te bewaken. De schooldirecties houden 
overzicht en bewaken daarbij tevens dat de wachtlijst 
een onderverdeling kent van tenminste 80% van de 
instroomcapaciteit ten behoeve van leerlingen uit het 
eigen voedingsgebied en maximaal 20% uit andere 
wijken dan het eigen voedingsgebied. Voor de andere 2 
scholen is het houden van overzicht vooral van belang 
om de groepsindeling en inzet van de beschikbare 
personele middelen zorgvuldig vast te kunnen stellen. 

 

 
Opstellen meerjarenbegroting 
Voorafgaand aan ieder schooljaar wordt er een bestuursformatieplan (BFP) opgesteld dat uiteindelijk 
ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het toezichthoudend deel van het bestuur. In deze begroting 
wordt rekening gehouden met geprognotiseerde groei/krimp per school. Door mobiliteitsbeleid en een 
flexibele schil rond de vaste formatie worden risico's opgevangen. 
Deze jaarlijkse cyclus maakt dat er aan de diverse onderdelen in het strategisch meerjarenplan 
budgetten gekoppeld worden in de begroting/ meerjarenbegroting en de huisvestingslasten m.b.t. groot 
onderhoud zijn ondergebracht bij BreedSaam maakt dat je goed zicht kunt houden op de 
meerjarenbegroting. 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Afbouw bovenmatig publiek eigen vermogen 
De grootte van het publieke vermogen van Stichting Nutsscholen Breda bedraagt, volgens de berekening 
van OCW ultimo 2021 € 3.341.456. OCW geeft als norm € 2.305.085,-. Dat zou een surplus inhouden van 
8,5% t.o.v. de totale baten of te wel € 1.036.371 aan eigen vermogen. 
In de berekening van het ministerie t.b.v. het bovenmatig eigen vermogen wordt uit gegaan van een 
bedrag ad € 600.000 als risicobuffer voor de stichting Nutsscholen Breda (gebaseerd op het uitgangspunt 
dat er ongeveer 5% van de baten als risicobuffer aanwezig moet zijn). Bij de overgang in 2023 naar de 
vereenvoudigde bekostigingssystematiek zal de uiteindelijke vordering aan het ministerie die jaarlijks 
op balansdatum ontstaat komen te vervallen. Voor de Nutsscholen Breda betekent dit in 2022 een 
eenmalige afboeking van deze vordering van ongeveer € 500.000. Dit bedrag is in de berekening van het 
ministerie van het mogelijk bovenmatig eigen vermogen ad € 1.036.371 niet meegenomen. Na deze 
afboeking is het surplus dus nog € 536.371. 
 
Treasury 
Stichting Nutsscholen Breda heeft zich ook in 2021 niet bezig gehouden met beleggen of andere 
activiteiten die op de geld- en kapitaalmarkt bestaan. De tijdelijke overtollige liquide middelen, doordat 
bijvoorbeeld investeringen op een later moment zullen plaatsvinden, worden geparkeerd op 
spaarrekeningen bij ING. 
In 2017 is ons treasurybeleid uitgewerkt in een statuut, dit bleef in 2021 ongewijzigd. Eind 2021 is 
stichting Nutsscholen Breda overgegaan tot schatkistbankieren. 
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Treausurystatuut 
 

Coronacrisis 

De coronacrisis heeft in 2021 ook op het bestuur van Stichting Nutsscholen grote invloed 
gehad. Meerkosten met name op de flexibele inzet op het ziekteverzuim zijn groot. Materiële 
meerkosten aan schoonmaak, schoonmaakmiddelen, mondmaskers 
e.o. zijn gemaakt. 
 
 

2.5  Risico’s en risicobeheersing 

 
In onderstaand overzicht wordt een inschatting gemaakt van de diverse risico's waarmee de stichting 
geconfronteerd zou kunnen worden. Van elk risico wordt de mate van waarschijnlijkheid volgens de 
bijgaande indeling toegekend en onderbouwd. 
Daarnaast wordt, indien mogelijk, een schatting gegeven van de maximale financiële impact. Dit op basis 
van de stand van zaken voorjaar 2021. 
 
Interne risicosystemen 
Samen met de bestuur, directeuren en controller vindt in de marapcyclus het risicobeheersingsysteem 
plaats. Signaleringen en analyse van mogelijke risico's worden door algemeen directeur en controller 
uitgevoerd. Deze worden in de diverse gremia geagendeerd. Dit systeem heeft in de praktijk goed 
gefunctioneerd. Zoals hierboven aangegeven wordt het financieel inzicht van de schooldirecties 
vergroot. 
 

Belangrijkse risico’s en onzekerheden 

 
1. De leerling prognoses zijn niet juist. 
2. Dalende leerlingaantallen 
3. Onverwachte stijging ziekteverzuim personeel 
4. Financiële gevolgen van arbeidsconflicten  
5. Onverwacht verloop van personeel 
6. Negatieve beoordeling door onderwijsinspectie 
7. Onzekerheid hoogte en ontvangst rijksbijdragen 
8. Onjuiste (te lage) inschatting investeringsbehoefte 
9. Faillissement Kober waardoor huurontvangsten kinderopvang stoppen. 
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Nationaal Programma Onderwijs 
In het kader van NPO heeft SNB een onderzoek door Samenwijzer uit laten voeren. In dit onderzoek 
hebben we gekeken of de schoolscans en de gekozen interventies bijdragen aan het inlopen van de bij 
de leerlingen ontstane ontwikkelingsachterstanden gedurende de coronaperiode maart 2020 tot mei 
2021.  
Conclusie van het onderzoek is dat alle scholen een schoolscan af hebben genomen en de gekozen 
interventies zijn verbonden aan de menukaart. Waar mogelijk is verbinding gevonden met 
maatschappelijke partners en tenslotte is steeds een financiële verantwoording voor de inzet van de 
NPO middelen zichtbaar gemaakt. Samenwijzer concludeert dat de door de betrokken scholen gemaakte 
keuzes in grote mate van invloed zullen zijn op het inlopen van bij leerlingen ontstane 
ontwikkelingsachterstanden. Deze conclusie is gebaseerd op de ervaren samenhang in plannen, focus 
op de kernopdracht, de doelgerichtheid en procesmatige power in de scholen, de passie en energie van 
professional, hun vakmanschap en tenslotte spreiding van interventies. 
De scholen hebben hun focus op het primaire proces behouden en richten zich met name op doelgericht 
werken, rekenen, begrijpend lezen, beredeneerd aanbod en lezen. De uitkomsten van het onderzoek 
geven waardevolle informatie over wat verder nog versterkt kan worden nl. de gemeenschappelijke 
onderwerpen die bovenschools opgepakt kunnen worden. Op alle scholen zijn leraren en MR betrokken 
geweest bij het opstellen van de schoolprogramma’s. Bovenschools zijn de toezichthouders en GMR 
geïnformeerd. Voor de bedragen die worden ontvangen door het ministerie t.b.v. de NPO middelen 
verwijs ik naar paragraaf 4. 
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3. Verantwoording financiën 
 
3.1. Staat van baten en lasten en balans 
 
 

 
 
 
Kengetal 

 
 

Vorig jaar 
2020 

 

Begroting 
verslagjaar 
2021 

 

Realisatie 
verslagjaar 
2021 

Verschil 
verslagjaar 
t.o.v. 
begroting 

Verschil 
verslagjaar 
t.o.v. vorig 
jaar 

BATEN      

Rijksbijdragen 10.768.221 10.601.469 11.729.543 1.128.074 961.322 

Overige 
overheidsbijdragen 
en subsidies 

94.337 57.350 93.656 36.306 -681 

Baten werk in 
opdracht van 
derden 

     

Overige baten 316.680 217.550 304.555 87.005            -12.125 

TOTAAL BATEN 11.179.238 10.876.369 12.127.754 1.251.385 948.516 

LASTEN      

Personeelslasten 9.686.298 9.011.385 9.816.443 805.058 130.145 

Afschrijvingen 324.153 339.486 395.107 55.621 70.594 

Huisvestingslasten 704.530 678.432 691.256 12.824 -13.274 

Overige lasten 952.942 871.326 1.078.214 206.888 125.272 

TOTAAL LASTEN 11.667.923 10.900.629 11.981.020 1.080.391 313.097 

SALDO      

Saldo baten en 
lasten 

-488.685 -24.260 146.734 170.994 635.419 

Saldo financiële 
baten en lasten 

-7.012 -7.050 -12.955 -5.905 -5.943 

Saldo 
buitengewone 
baten en lasten 

     

TOTAAL 
RESULTAAT 

-495.697 -31.310 133.779 165.089 629.476 

 
Stichting Nutsscholen Breda sluit 2021 af met een positief resultaat ad € 134K, terwijl een negatief 
resultaat ad € 31K was begroot. Het grote verschil tussen begroting en realisatie wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de door het ministerie ontvangen NPO middelen, deze waren niet begroot en zijn nog 
niet helemaal besteed door de stichting. Voor het niet bestede bedrag is een bestemmingsreserve ad  
€ 144K in 2021 gevormd. Indien we deze bestemmingsreserve buiten beschouwing zouden laten was 
het resultaat € 10K negatief geweest. 
Onderstaand wordt per verdichting een verdere toelichting gegeven van de verschillen tussen de 
realisatie en de begroting: 
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Baten 
Rijksbijdragen OCW 
De rijksbijdragen OCW zijn ca. € 1.128K hoger dan begroot. 
Bij het opstellen van de begroting is als uitgangspunt gekozen om de parameters te hanteren, zoals deze 
op dat moment bekend waren. In de loop van 2021 zijn deze parameters door het ministerie in positieve 
zin bijgesteld, voor Stichting Nutsscholen Breda betekende dit een positieve aanpassing in de 
bekostiging van € 210K. Deze bijstelling van de bekostiging is ter compensatie van de CAO-aanpassingen. 
De voornaamste reden dat het begrote bedrag ad € 10.601K fors afwijkt van het gerealiseerde bedrag 
ad € 11.729K, wordt veroorzaakt door de ontvangen extra rijksbijdragen als gevolg van de COVID-19 
pandemie die niet waren begroot. Voor ‘extra hulp voor de klas’ is er een bedrag ad € 256K ontvangen 
en voor het ‘nationaal programma onderwijs (NPO)’ een bedrag ad € 536K. Verder is er in 2021 ook nog 
een bedrag ad € 72K aan subsidie ontvangen voor professionalisering en begeleiding startende leraren, 
die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Tevens is er nog een bedrag ad € 19K 
ontvangen aan groeibekostiging MI en € 32K meer aan arrangementen door het SWV dan begroot. 
 
Overige overheidsbijdragen 
De overige overheidsbijdragen bestaan uit de gemeentelijke bijdragen en waren  
eveneens hoger dan begroot (ca. € 36K). Deze overschrijding tussen realisatie en begroting wordt 
veroorzaakt, doordat er een bedrag ad € 21K van de gemeente Breda is ontvangen (t.b.v. subsidie 
schakelklassen). Tevens heeft de gemeente Breda een bedrag ad € 10K overgemaakt als bijdrage voor 
groene schoolpleinen en is er een bedrag ad + € 5K als vrijval eerste inrichting geboekt. Uiteindelijk lag 
de realisatie van 2021 op het niveau van  2020 (€ 94K). 
 
Overige baten 
De overige baten overschrijden de begroting met een bedrag ad € 87K. Ten eerste  
is er in 2021 € 65K meer aan ouderbijdragen ontvangen dan er was begroot en ten  
tweede is er een bedrag ad € 20K geboekt op de post overige die niet begroot was,  
aangezien deze bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Het betreft  
een bijdrage van het prins Bernhard cultuurfonds. 
 
Lasten 
Personeelslasten 
De totale personeelslasten zijn + € 805K hoger dan begroot.  De overschrijding van  
de loonkosten wordt deels veroorzaakt door de stijging van d  e lonen en salarissen door 
de nieuwe CAO en de stijging van diverse premies per 1 januari 2021. Hier staat wel een 
 compensatie van het ministerie tegenover (zie rijksbijdragen OCW). En een stijging in het  
aantal FTE’s, doordat er personeel is ingezet om de onderwijsachterstanden die door COVID- 
19 zijn opgelopen bij de leerlingen te halen, deze extra inzet wordt gefinancierd vanuit de  
NPO-middelen. Ook is er meer personeel ingehuurd en geïnvesteerd in opleidingen om deze  
achterstanden weg te werken, dit is terug te zien in de hogere uitgaven voor inhuur externen  
en opleidingen dan begroot. Deze hogere uitgaven zijn allemaal ten lasten gekomen van de  
NPO middelen.    
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Afschrijvingslasten  
De afschrijvingslasten lopen met een gerealiseerd bedrag ad € 395K boven begroting  
(€ 339K), voornamelijk door een investering in ICT (devices) ad € 150K die niet waren voorzien in de  
begroting. T.o.v. 2020 zijn deze lasten met een bedrag ad € 71K hoger, veroorzaakt  door  
deze Investering. 
 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn ca. € 13K hoger dan begroot. De oorzaak zit hem in hogere   
uitgaven aan schoonmaakartikelen i.v.m. COVID-19. Laten we deze extra schoonmaakkosten  
buiten beschouwing zitten we weer op het niveau van de begroting. 
 
Overige lasten 
De overige lasten zijn ca. € 130K hoger dan begroot en € 74K hoger dan vorig jaar. De  
voornaamste posten die bovenstaande overschrijding veroorzaken zijn:     
deskundigheidsadvies, bestedingen ouderbijdragen en de overige instellingslasten. 
Verder is er in 2021 meer deskundigheidsadvies ingewonnen dan er was  
begroot bijvoorbeeld voor het opstellen van een nieuw koersplan. De hogere uitgaven op de  
overige instellingslasten worden veroorzaakt door extra uitgaven aan PR en communicatie  
t.b.v. de werkgeverscampagne. 
 
Inventaris, apparatuur en leermiddelen 
Deze lasten overschrijden de begroting met een bedrag ad € 84K en zijn €    52K hoger  
dan 2020. De overschrijding op de begroting wordt met name veroorzaakt door hogere  
uitgaven voor OLP licenties kosten dan begroot en hogere uitgaven voor leermiddelen gebruik   
dit betreft uitgaven ter besteding van de NPO middelen. 
 
Financiële baten en lasten 
Het resultaat van de financiële baten en lasten betreft -/- € 13K, hier stond een   begroting 
ad -/- € 7K tegenover. Vorig jaar was het resultaat -/- € 7K.  In 2022 zullen deze lasten minder worden, 
aangezien stichting Nutsscholen Breda in november 2021 is over gestapt naar schatkistbankieren. 
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Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op          
de gegevens uit de balansen: 
 
Balans   
   

   
Realisatie vorig jaar 
2020 

Realisatie verslagjaar 
2021 

ACTIVA     

VASTE ACTIVA     

Materiële vaste activa 1.538.100 1.698.697 

TOTAAL VASTE ACTIVA 1.538.100 1.698.697 

VLOTTENDE ACTIVA     

Vorderingen 581.953 560.310 

Liquide middelen 2.242.838 2.259.877 

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 2.824.791 2.820.187 

TOTAAL ACTIVA 4.362.981 4.518.884 

PASSIVA     

EIGEN VERMOGEN     

Algemene reserve 2.793.376 2.780.840 

Bestemmingsreserves 
publiek 190.000 267.220 

Bestemmingsreserves     
privaat 224.301 293.396 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 3.207.677 3.341.456 

VOORZIENINGEN     

Voorzieningen 114.363 121.271 

KORTLOPENDE SCHULDEN     

Kortlopende schulden 1.040.851 1.056.157 

TOTAAL PASSIVA 4.362.891 4.518.884 
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Toelichting op de balans van 2021  
 
Het balanstotaal is met € 156K gestegen, de voornaamste oorzaak komt door het positieve resultaat. De 
materiële vaste activa is gestegen met een bedrag ad € 161K, doordat er in 2021 meer is geïnvesteerd 
dan er is afgeschreven. 
De vorderingen zijn met een bedrag ad € 22K afgenomen en de kortlopende schulden  
toegenomen met een bedrag ad € 15K. Hier staat tegenover dat de liquide middelen uiteindelijk zijn 
gestegen met een bedrag ad € 17k. Voor een verdere specificatie zie de opgenomen kasstroom in het 
jaarverslag. De liquide middelen laten uiteindelijk een vijf jarig gemiddelde zien van rond de € 2.500K, 
hierin zijn de gewenste investeringen in meegenomen. In het eigen vermogen is het positieve resultaat 
van € 134K, voor een bedrag ad € 13K verwerkt ten laste van de algemene reserve, € 144K ten gunste 
van de bestemmingsreserve NPO gelden, € 66K ten laste van bestemmingsreserve ICT en € 69K ten 
gunste van de private bestemmingsreserve. Aan de voorziening jubilea is in 2021 voor € 10K onttrokken 
en uiteindelijk € 17K gedoteerd.  
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3.2. Financiële positie 
 
Kengetallen 
  

Realisatie 
vorig jaar 
2020 

Realisatie 
Verslagjaar 
2021 

  

    

Kengetal Signaleringswaarde 

Solvabiliteit 2 76,14 76,63  <30,00 

Weerstandsvermogen 28,69 27,55 <5,00 

Liquiditeit 2,71 2,67  <0,75 

Rentabiliteit -4,43 1,10 Afhankelijk van de 
financiële positie 

Reservespositie (o.b.v. signaleringswaarde 
OCW) 1,4 1,32 Bovengrens: > 1 

Reservespositie (o.b.v. signaleringswaarde 
OCW) 860.944 742.975 Bovengrens: € 0 
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Conclusie 
 

De financiële positie van SNB is goed en zal op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten 
stabiel blijven op de korte en middellange termijn. De kengetallen voor solvabiliteit, 
weerstandsvermogen, liquiditeit en rentabiliteit zijn allen hoger dan de signaleringsgrenzen die de 
Inspectie van het Onderwijs hanteert. Kortom: SNB is financieel gezond en heeft op de 
middellange termijn goede vooruitzichten gezond te blijven. Voor eventuele risico’s is de 
financiële buffer voldoende om de negatieve gevolgen hiervan te kunnen opvangen. 
OCW heeft per 29 juni 2020 de schoolbesturen geïnformeerd via een brief over de nieuwe 
signaleringswaarde voor reserves die gelanceerd is. De Inspectie van het onderwijs heeft een 
formule ontwikkeld voor het berekenen van de van de bovengrens  voor de reservepositie . De 
Inspectie benadrukt daarbij dat deze signaleringswaarde voor het eigen vermogen geen norm is, 
maar een communicatiemiddel en een startpunt voor een gesprek met (interne) 
belanghebbenden. De signaleringswaarde wordt door de inspectie gebruikt in het toezicht op de 
doelmatigheid. Vanuit het ministerie van OCW is men per 7 oktober 2020 geïnformeerd dat de 
verantwoording over de reserves verandert voor 2020 in het jaarverslag. Het ministerie adviseert 
met klem om te komen tot een bestedingsplan voor de reserves. Stichting Nutsscholen zal in 
2022 dit bestedingsplan opstellen en daarin aangeven hoe ze het mogelijke bovenmatige eigen 
vermogen zullen gaan afbouwen. Te denken valt aan extra inzet t.b.v. het opleiden en inzetten 
van zij-instromers,  extra investeringen t.b.v. het opleiden van personeel. 
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4. Continuïteitsparagraaf 
 
 
Leerlingen 
 

  
Vorig jaar 2020 Verslagjaar 

2021 
Prognose 
2022 

Prognose 2023 Prognose 2024 

Aantal leerlingen 1832 1796 1876 1853 1873 

Ten opzichte van de leerling telling van 1 oktober 2020 is het leerlingaantal per 1 oktober 2021 
met 36 leerling gedaald. In de prognoses is reeds rekening gehouden met vereenvoudigde 
bekostigingssystematiek die het ministerie vanaf 2023 gaat hanteren, dit houdt in dat er bij de 
bekostiging wordt uitgegaan van het leerling aantal per 1 februari voorafgaand aan het 
kalenderjaar. Op basis van de meest recente gemeentelijke prognoses, met een aantal 
aanpassingen op schoolniveau, wordt verwacht dat het aantal leerlingen naar de toekomst zal 
stabiliseren naar een aantal van rond de 1.870  leerlingen. 
 
FTE 
 
  Vorig jaar 2020 Verslagjaar 

2021 
Prognose 
2022 

Prognose 2023 Prognose 2024 

Bestuur / 
management 6,4 6,1 6,1 6,1 6,1 

Onderwijzend 
personeel 103,65 101,01 99,20 96,80 91,90 

Ondersteunend 
personeel 17,28 21,96 15 12 11 
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Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de incidentele NPO 
middelen t/m schooljaar 2022/2023, hiervoor zijn extra tijdelijke FTE’s  aangetrokken. 
 
Meerjarenbegroting 
 

 

 

Uitgangspunten meerjaren begroting 2022-2024 

      
Baten 
 
Rijksbijdragen en de overige subsidies OCW 
In deze meerjaren begroting is ervan uitgegaan dat het bedrag dat wordt ontvangen voor de subsidie 
professionalisering en begeleiding startende leraren eindigt na schooljaar 22/23. 
De overige subsidies OCW bestaat uit de te ontvangen NPO middelen, die zoals bij het opstellen van de 
begroting voor schooljaar 21/22 € 700 en voor schooljaar 22/23 € 500 bedragen. Aangezien nog niks 
bekend is voor schooljaar 23/24 zijn deze middelen dan ook niet meer opgenomen vanaf schooljaar 
23/24. Voor wat betreft de te ontvangen rijksbijdragen van het SWV zijn we er vanuit gegaan dat we 
hetzelfde bedrag per leerling ontvangen als in 2021 namelijk € 154. 
  
Overige overheidsbijdragen en subsidies 
Binnen deze verdichting zijn de bedragen begroot die worden ontvangen door de gemeente voor  
schakelklassen en de subsidie die wordt verstrekt vanuit de ATEA groep voor 2 medewerkers die 
werkzaam zijn bij de Stichting Nutsscholen. 
 
 
Overige baten 

Vorig jaar 
2020

Begroting  
2021

Realisatie 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Begroting 
2024

BATEN
Rijksbijdragen 10.768.221 10.601.469 11.729.543 11.776.363 11.095.732 10.448.847

Overige overheidsbijdragen en 
subsidies 94.337 57.350 93.656 76.750 76.750 62.350

Baten werk in opdracht van
derden

Overige baten 316.680 217.550 304.555 347.325 348.910 350.072

TOTAAL BATEN 11.179.238 10.876.369 12.127.754 12.200.438 11.521.392 10.861.269

LASTEN
Personeelslasten 9.686.298 9.011.385 9.816.443 10.067.093 9.442.762 8.797.401

Afschrijvingen 324.153 339.486 395.107 399.089 390.844 338.568

Huisvestingslasten 704.530 678.432 691.256 723.849 721.370 724.120

Overige lasten 952.942 871.326 1.078.214 997.375 990.307 987.122

TOTAAL LASTEN 11.667.923 10.900.629 11.981.020 12.187.406 11.545.283 10.847.21

SALDO
Saldo baten en lasten -488.685 -24.260 146.734 13.032 -23.891 14.058

Saldo financiële baten en lasten -7.012 -7.050 -12.955 -4.000 -4.000 -4.000

Saldo buitengewone baten en 
lasten

TOTAAL RESULTAAT -495.697 -31.310 133.779 9.032 -27.891 10.058
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Hierin worden de ouderbijdragen begroot plus de gelden die betrekking hebben op de verhuur van 
diverse ruimtes binnen de scholen. 
 
Lasten 
 
Personeelslasten 
De personeelslasten vormen de grootste lastenpost in de begroting. Uitgedrukt in een percentage van 
de totale baten betekent dit voor Stichting Nutsscholen Breda in 2022: 75,2% en de jaren daarna 
gemiddeld 76,5%. In de personele lasten is reeds rekening gehouden met de CAO stijging van november 
2021 ad 2,25%. 
Voor wat betreft de vervanging van ziekte is voor 2022 een bedrag ad € 332.315 gereserveerd en voor 
de jaren erna ongeveer € 350.000. 
Bij het opstellen van deze begroting is uitgegaan van de volgende vaste formatie: 
In de formatie van 2022 en 2023 is rekening gehouden met de te ontvangen incidentele NPO middelen 
door het ministerie, hiervoor zijn tijdelijk extra FTE’s aangetrokken. 
De overige personele lasten zijn in de jaren 2022 en 2023 hoger dan de begroting 2021, aangezien hier 
ook rekening is gehouden met extra uitgaven t.b.v. de NPO middelen.   
 
Afschrijvingslasten 
Deze lasten zijn gebaseerd op de reeds aanwezige investeringen uit het verleden plus de 
investeringsambities in de toekomst van de diverse scholen. 
 
Onderstaand een overzicht van de totale investeringen van de Nutsscholen per jaar. 

 
 
Huisvestingslasten 
De lasten voor energie en water plus de schoonmaakkosten zijn t.o.v. de begroting 2021 naar boven 
bijgesteld, een en ander heeft te maken met de aangekondigde prijsstijgingen voor deze twee posten.  
 
Overige lasten 
Deze kosten zijn t.o.v. 2021 naar boven bijgesteld, het betreft voornamelijk OLP verbruik en de 
licentiekosten die naar boven zijn bijgesteld, aangezien we merken dat deze kosten alleen maar hoger 
worden. Tevens hebben zijn de administratiekosten naar boven bijgesteld, deze waren in 2021 te laag 
begroot. 
 
 
 
 
 
 

2022 2023 2024
ICT 162.409 144.823 243.101
Inventaris en Meubilair 375.450 44.250 36.000
Methodes 44.998 95.804 120.240
Totaal Stichting Nutsscholen Breda 582.857 284.877 399.341
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Onderwijsachterstandenmiddelen    
De rijksbijdragen die de school de Burgst ontvangt aan de hand van de achterstandsscores komen ten 
goede aan de school. De inzet van deze extra gelden wordt door de directie bij de toedeling van de 
formatie in acht genomen. Voor schooljaar 2021-2022 is dat een bedrag ad € 1.625. 
                                                         
Allocatie van middelen 
De inzet van de formatie per schooljaar wordt transparant gemaakt in het bestuursformatieplan. 
Gedurende dit proces worden door directie en RvT besluiten genomen die worden gedeeld met de 
medezeggenschap en de teams. 
De Rijksbijdragen personeel komen voor 94,5%, P&A voor  67% en de MI voor 95% ten goede van de 
scholen. Vanuit deze gelden wordt vanuit bovenschools de bovenschoolse formatie betaald, 
poolvervangers, ziektevervangingen en kleine materiële lasten. De rest zoals gelden van het SWV, 
Onderwijsachterstanden en prestatiebox gelden komen volledig ten goede aan de school. Dat geld ook 
voor overige baten zoals schakelklas, Lerarenbeurs of vangnet uitkering van de gemeente. De overige 
gelden van de prestatiebox worden aangewend voor nascholing en opbrengst gericht werken. Elke 
school ontvangt bijdragen voor TSO en voor personeelsactiviteiten. 
 
 
Bovenstaande meerjarenbegroting leidt tot onderstaande meerjarenbalans: 
 

 
 
 
 
 

Realisatie 
2020

Realisatie 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Begroting 
2024

ACTIVA
VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1.538.100 1.698.697 1.676.781 1.570.814 1.631.588

TOTAAL VASTE ACTIVA 1.538.100 1.698.697 1.676.781 1.570.814 1.631.588

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Vorderingen 581.953 560.310 581.953 581.953 581.953

Kortlopende e ffecten

Liquide middelen 2.242.838 2.259.877 2.456.858 2.547.815 2.496.553

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 2.824.791 2.820.187 3.038.811 3.129.768 3.078.506

TOTAAL ACTIVA 4.362.891 4.518.884 4.715.592 4.700.582 4.710.094

PASSIVA

Algemene reserve 2.793.376 2.780.840 3.448.974 3.421.082 3.431.140

Bestemmingsreserves publiek 190.000 267.220

Bestemmingsreserves privaat 224.301 293.396 95.000 95.000 95.000

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 3.207.677 3.341.456 3.543.974 3.516.082 3.526.140

VOORZIENINGEN

Voorzieningen 114.363 121.271 130.767 143.649 143.103

KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden 1.040.851 1.056.157 1.040.851 1.040.851 1.040.851

TOTAAL PASSIVA 4.362.891 4.518.884 4.715.592 4.700.582 4.710.094
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Toelichting op de meerjarenbalans: 
In deze meerjarenbegroting is rekening gehouden met een totaal investeringsbedrag van € 1.267.075. 
Onderstaan de uitsplitsing per soort: 

• ICT € 550.333 
• Inventaris en meubilair € 455.700  
• Methodes € 261.042 

De vorderingen zijn gelijk gehouden voor een bedrag van € 581.953.  
Bij de  voorziening is rekening gehouden met de toekomstige jubilea uitkeringen van de diverse 
medewerkers en een dotatie van € 15.000 per jaar. De kortlopende schulden zijn net zoals bij de 
vorderingen gelijk gehouden voor een bedrag ad € 1.040.851. Onderstaand een overzicht van de 
kengetallen behorende bij bovenstaande meerjarenbalans: 
 

Kengetal Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 Signaleringswaarde 

Solvabiliteit 2 76,14 76,63 77,9 77,9 77,9 Ondergrens: <0,30 

Weerstandsvermogen 28,69 27,55 29,05 30,52 32,47 Ondergrens: < 0,05% 

Liquiditeit 2,71 2,67 2,92 3,01 2,96 Ondergrens: <0,75 

Rentabiliteit -4,43 1,10 0,1 -0,2 0,1   

Reservespositie (o.b.v. 
signaleringswaarde OCW) 1,4 1,32 1,51 1,58 1,51 Bovengrens: > 1 

Reservespositie (o.b.v. 
signaleringswaarde OCW) 860.944 742.975 1.162.171 1.257.285 1.122.431 Bovengrens: € 0 

 

Conclusie 
De financiële positie van SNB is goed en zal op basis van de hier voor genoemde uitgangspunten stabiel 
blijven op de korte en middellange termijn. De kengetallen voor solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en 
weerstandsvermogen zijn allen hoger dan de signaleringsgrenzen die de Inspectie van het Onderwijs 
hanteert. Kortom: SNB is financieel gezond en heeft op de middellange termijn goed vooruitzichten 
gezond te blijven. Voor eventuele risico’s is de financiële buffer voldoende om de negatieve gevolgen 
hiervan op te vangen. 
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Bijlage 1 
 

Jaarverslag 2021 Intern Toezicht Stichting Nutsscholen Breda 

 

Code Goed Bestuur Primair Onderwijs: 
De Code Goed Bestuur in het primair onderwijs is een leidraad voor schoolbesturen voor het realiseren 
van goed bestuur. De SNB volgt de Code Goed bestuur of legt in voorkomend geval uit waarom zij afwijkt 
van de Code Goed Bestuur. 
 
In het kader van invoering van de Wet Code Goed Bestuur zijn in 2011 de statuten van de Stichting 
Nutsscholen Breda aangepast. Het bestuur is statutair samengesteld uit een toezichthoudend deel van 
het bestuur en een uitvoerend deel van het bestuur. Aan de wijziging van de statuten is ook een wijziging 
van het bestuursreglement en een wijziging van het management statuut verbonden. De 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft in 2012 hiermee ingestemd. Na een wijziging in 
2017 van de Code Goed bestuur zijn de statuten en reglementen hiermee in lijn gebracht en in 2019 
goedgekeurd.  
 
In 2019 is de Code Goed Bestuur vervolgens grondig herzien. De SNB hanteert de vier principes en de 
verplichtende bepalingen van de Code Goed Bestuur. De SNB wijkt af op één van zes uitwerkingen van 
het principe ‘het bestuur werkt integer en transparant’. Het intern toezicht bestaat alleen uit ouders 
met een of meerdere kinderen op een school die tot het bestuur behoort. Onze redenen hiervoor zijn 
als volgt: Het Nutsonderwijs is ooit opgericht door ouders en ouderparticipatie is een kernelement van 
het gedachtegoed van het Nutsonderwijs. De betrokkenheid, professionaliteit en kwaliteit van alle 
ouders, zowel nu als in het verleden, die actief zijn binnen de Stichting koesteren wij als een grote 
meerwaarde. Het behouden van de onafhankelijkheid van het intern toezicht blijft wel een continu 
onderdeel van het gesprek met het de uitvoerend deel van het bestuur en onderling. 
 
Activiteiten van het toezichthoudend deel van het bestuur: 
In 2021 heeft het toezichthoudend deel van het bestuur 8 vergaderingen en 2 themabijeenkomsten 
belegd. Tijdens deze vergaderingen kwamen de navolgende zaken aan de orde: 
 
Verslaggeving door het uitvoerend deel van het bestuur (de algemeen directeur-bestuurder) over de 
algehele voortgang van de onderwerpen die binnen de stichting relevant zijn voor het toezichthoudend 
deel van het bestuur. Deze informatie is vastgelegd in de verslagen van de bestuursvergadering en 
betreft hoofdzakelijk de vijf thema’s uit onze strategie: onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en 
middelen en communicatie. Daarnaast heeft het bestuur regelmatig stilgestaan bij de impact van COVID-
19 en de hieraan gerelateerde maatregelen. 
 
Rapportage door het uitvoerend deel van het bestuur van de voortgang, zowel inhoudelijk als financieel, 
van de in de begroting 2021 beschreven voornemens. Deze rapportage is vooraf schriftelijk aangereikt 
in de vorm van een managementrapportage en is ter vergadering mondeling toegelicht aan het 
toezichthoudend deel van het bestuur. 
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De twee themabijeenkomsten maakten deel uit van een professionaliseringstraject op het gebied van 
omgaan met verschillende communicatiestijlen en drijfveren en een visie op good governance. Een 
extern bureau begeleidt dit traject. 
 
Op voordracht van het uitvoerend deel van het bestuur bespreken en vaststellen van de navolgende 
verantwoordingsdocumenten: 
• Bestuursverslag 2020 inclusief de financiële rapportage 2020 en het accountantsverslag 2020; 

Op basis van de aangereikte stukken en de rapportage van de extern accountant is door het 
toezichthoudend deel van het bestuur vastgesteld dat de in 2020 beschikbaar gestelde middelen op 
een rechtmatige en doelmatige wijze zijn ingezet door de stichting. 

• Bestuursformatieplan 2021 – 2022; 
• Opbrengstenverslag 2020 – 2021; 
• Begroting 2022. 
 
Op voordracht van het uitvoerend deel van het bestuur bespreken respectievelijk vaststellen van de 
navolgende gespreksonderwerpen en beleidsdocumenten: 
• Governance traject; intern toezichtskader; 
• Schoolplan 2019-2022 NBS Burgst; 
• COVID pandemie en gevolgen voor het onderwijs, personeel en kinderen; 
• Afstandsonderwijs/ digitaal onderwijs 
• Vacatures toezichthoudend deel van het bestuur per 08-2021: procedure en benoeming; 
• Opleidingsplan voor (nieuwe) bestuursleden; 
• Verslag over de algemene ledenvergaderingen van de onderwijshuisvestingscoöperatie Breedsaam; 
• Verslag over de algemene ledenvergadering en toezichthoudend bestuur RSV Breda PO;  
• Nationaal Programma Onderwijs en rapportage over inzet van deze NPO-middelen; 
• Aannamebeleid; 
• Protocol Schorsen en verwijderen; 
• Gevolgen teldatum 1-10-2021; 
• WNT 2021; 
• Zelfevaluatie toezichthoudend deel van het bestuur; 
• Ouderbijdragen 2021-2022; 
• Jaaragenda 2021-2022; 
• Goedkeuring accountantscontrole DRV, jaarrekening 2020; 
• Evaluatie en herbenoeming accountant tbv jaarrekening 2021; 
• Voorbereiden strategische koers 2022 -2025 (inclusief missie, visie en kernwaarden en tijdspad) 
• Per kwartaal - ziekteverzuimrapportage. 
 
Het bestuur heeft overleg gevoerd met de GMR door de participatie van de uitvoerend bestuurder bij 
iedere GMR-vergadering en twee keer per jaar een overleg van een deel van het toezichthoudend deel 
van het bestuur met de GMR. Daarnaast is de GMR betrokken geweest in de procedure voor de 
benoeming van twee nieuwe leden van het toezichthoudend deel van het bestuur. 
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Bijlage 2 

Jaarverslag GMR 2020 – 2021  

Het jaarverslag 2020-2021 van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting 
Nutsscholen Breda ligt voor u. Dit jaarverslag heeft tot doel om terug te blikken op het afgelopen 
schooljaar en de betrokkenen te informeren over de werkzaamheden/taken gedurende het schooljaar.  

Dit jaarverslag is echter een verkorte versie van de onderwerpen die ter sprake zijn gekomen en door 
de GMR behandeld zijn. Voor een uitgebreidere bespreking wordt verwezen naar de website van de 
SNB, waar alle notulen van de besprekingen terug te vinden zijn.  

Samenstelling van de GMR in 2020-2021 

OGMR 
Marieke Vesters (Voorzitter) Michael van Erp (Secretaris) Lonneke Bloem 
Sandra Lageweg  
Jeroen van Rosmalen  
 
PGMR 
Gijs Boeren 
Esther Polhuijs 
Marq van Broekhoven Paul Smits 
Caroll Ann den Hartog  
 
Vergaderdata  
De data, waarop de GMR in schooljaar 2020 – 2021 bij elkaar geweest is, zijn:  
Maandag 14 september 2020 NBS De Hoogakker – Wandelakker 
Maandag 2 november 2020 NBS Teteringen 
Maandag 14 december 2020 NBS Boeimeer  
Maandag 8 februari 2021 NBS Dirk van Veen  
Maandag 29 maart 2021 NBS Burgst – Kroeten  
Dinsdag 25 mei 2021 NBS Hoogakker – Wandelakker  
Maandag 5 juli 2021 NBS Teteringen  

Een groot aandeel van de vergaderingen heeft echter niet fysiek plaatsgevonden, maar online via MS 
Teams. Dit komt door de op het moment van de vergadering geldende coronamaatregelen. Op de 
tijdstippen waarop fysiek afspreken niet mogelijk was, is gebruik gemaakt van de optie om het via MS 
Teams doorgang te laten vinden.  
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Hieronder een overzicht van de belangrijkste thema’s:  

• Coronamaatregelen binnen de stichting  
• Veiligheid (w.o. ventilatiesystemen)  
• Zelftesten in het onderwijs (corona zelftest)  
• Afstandsonderwijs/ proces opening scholen na corona-sluiting  
• Herzien GMR-reglement  
• Protocol Time out, verwijderen en schorsing  
• Protocol medicijngebruik en medisch handelen  
• Notitie niet subsidiabele middelen  
• Aanbieden van passend onderwijs  
• Bovenschoolse ouderbijdrage  
• Gebruik schoolkassa  
• Nationaal Programma Onderwijs binnen Stichting en per individuele school  
• Begroting en aanbiedingsbrief  
• Opbrengstenverslag  
• Bestuur formatieplan 2021 -2022  

Tijdens het overleg tussen GMR en bestuur (02-11-2021) is met elkaar in een open dialoog gesproken 
over de aanbieding van passend onderwijs, mede naar aanleiding van een presentatie van Paul Smits 
inzake dit onderwerp. We hebben een prettig, open gesprek met elkaar.  

Als er naar aanleiding van dit jaarverslag vragen zijn, kunt u contact met mij opnemen. Ik hoop u zo 
voldoende geïnformeerd te hebben.  

Met vriendelijke groet, 
 

Michael van Erp 
Secretaris GMR Stichting Nutsscholen Breda  

m.vanerp@hotmail.com 

  

  

mailto:m.vanerp@hotmail.com


    

Financiële positie 2021

Vergelijkend balansoverzicht

x € 1.000  % x € 1.000  %

Activa

Materiële vaste activa 1.699          37,6% 1.538        35,3%

Vorderingen 560              12,4% 582           13,3%

Liquide middelen 2.260          50,0% 2.243        51,4%

4.519          100,0% 4.363        100,0%

Passiva

Eigen vermogen 3.342          73,9% 3.208        73,5%

Voorzieningen 121              2,7% 114           2,6%

Kortlopende schulden 1.056          23,4% 1.041        23,9%

4.519          100,0% 4.363        100,0%

2021

31‐12
2020

31‐12

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens 
uit de balansen:
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Resultaat

Het resultaat over 2021 bedraagt  k€ 134 tegenover k€ ‐496 over 2020. 
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000
Baten

(Rijks)bijdragen OCW 11.729         10.601         10.768        
Overige overheidsbijdragen 94                 57                 94                
Overige baten 305               218               317              

Totaal baten 12.128         10.876         11.179        

Lasten

Personele lasten 9.817            9.011            9.686           
Afschrijvingslasten 395               339               324              
Overige lasten 1.769            1.550            1.658           

Totaal lasten 11.981         10.900         11.668        

Saldo baten en lasten 147               ‐24                ‐489             

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten ‐13                ‐7                  ‐7                 

Resultaat baten en lasten 134               ‐31                ‐496             
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Kengetallen

Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten. 
De kengetallen geven de toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname.

Benchmark

2021 2020

PO 2020 
(BO3)

Liquiditeit 2,67        2,71           2,95               
(vlottende activa/kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 73,94      73,52         62,00             
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Solvabiliteit 2 76,63      76,14         76,00             
(eigen vermogen (incl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Rentabiliteit 1,10        ‐4,43          ‐4,40              
(saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

Weerstandsvermogen 27,55      28,69         32,90             
(eigen vermogen / totale baten * 100%)

Personele lasten / totale lasten 81,93      83,02         82,50             

Materiële lasten / totale lasten 18,07      16,98         ‐                 

Huisvestingsratio 5,77        6,04           6,60               
(huisvestingslasten + afschr.lasten geb&terr)/tot.lasten*100%)
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B1 Grondslagen voor de jaarrekening

Toelichting op de (geconsolideerde) balans en winst‐en‐verliesrekening

Algemene toelichting

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.
In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn 
met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings‐ of vervaardigings‐ 
prijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering  
plaats tegen verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking 
hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar,
alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.
Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken en 
heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit voor het
geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
betreffende jaarrekeningpost. 

Activiteiten 

Stichting Nutsscholen Breda is het bevoegd gezag van Nutsbasisschool Boeimeer, Nutsbasisschool Dirk van 
Veen, Nutsbasisschool De Hoogakker, Nutsbasisschool Burgst en Nutsbasisschool Teteringen en de 
activiteiten bestaan uit het verzorgen van primair onderwijs in de regio Breda

Continuïteit

Het eigen vermogen van Stichting Nutsscholen Breda bedraagt per 31 december 2021 € 3.341.456 positief.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan 
ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Nutsscholen Breda is feitelijk gevestigd op Consunpark 21, 4814 ND te Breda Statutaire 
vestigingsplaats en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41102604.
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Toelichting op het kasstroomoverzicht

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering en liquiditeit.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het
resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij geen
instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van financial leasing
zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele
activiteiten.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de 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. Als ondergrens voor de te 
activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar wordt € 500 aangehouden.

Vorderingen

De vorderingen en overlopende activa 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 en overlopende activa. De vorderingen overlopende activa hebben een looptijd korter dan 
een jaar, tenzij dat bij de toelichting op de balans is aangegeven.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening‐courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door (semi‐) overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Hierbij is onderscheid gemaakt 
tussen reserves uit private middelen en reserves uit publieke middelen.

Algemene reserve
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Deze 
wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de 
toegerekende baten en lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve 
gebracht. De algemene reserve wordt beschouwd als publieke middelen.
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Overige bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (publiek)
Het bestuur heeft het besluit genomen om een bestemmingsreserve ICT te vormen zodat toekomstige 
investeringen boven de normatieve bekostiging gedekt zijn. Aan deze bestemmingsreserve ligt een 
een investeringsplan aan ten grondslag.

Bestemmingsreserves (privaat)

Hieronder opgenomen private reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige 
beschikbare middelen gedekt moeten worden.
Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van 
de reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven 
zullen worden gedaan.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de voorziening 
jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.                                                                                            
De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het
deel van de voorziening met een looptijd van maximaal één jaar.

Voorziening jubilea

Op grond van de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen 
gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding van de medewerker in het 
onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor een te ontvangen jubileum‐
gratificatie bij 25‐jarig en 40‐jarig dienstverband. Er is rekening gehouden met een variabele blijfkans en een 
rekenrente van 0,0%. 

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 
nominale waarde.

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De 
overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te plaatsen.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar 
toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking 
hebben. 

Rijksbijdragen

Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het 
Ministerie OCW. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de 
Rijksbijdrage verantwoord. 

De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW‐subsidies (vrij besteedbare 
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben 
volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. 

Geoormerkte OCW‐subsidies met een vrij besteed 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 waarvoor nog geen activiteiten 
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 verantwoordt in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen 
worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet 
bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is 
verlopen op balansdatum. 

Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente, 
Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het 
verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van 
OCW, Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan 
het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het
personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het
meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling
door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.
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Pensioenen

De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. 
Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en 
worden op verplichte en contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon 
als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de 
gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is 
dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze 
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een 
terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden 
als verplichting op de balans opgenomen. 

De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2021 is 110,2%
Per ultimo 2020 was deze 93,2%

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 
afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en ‐verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen.

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 
betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Financiële instrumenten en risicobeheersing

Rente‐ en kasstroomrisico

Stichting Nutsscholen Breda loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder liquide 
middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan 
kredietinstellingen).

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Stichting Nutsscholen Breda risico ten 
aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt 
Stichting Nutsscholen Breda risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.

Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking van het 
renterisico gecontracteerd.

Liquiditeitsrisico

Stichting Nutsscholen Breda maakt gebruik van meerdere banken.
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B2 Balans per 31 december 2021
Na resultaatbestemming

Activa

€ € € €

Vaste Activa

Materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur  1.567.357       1.377.000   
Leermiddelen 131.340           161.100      

1.698.697    1.538.100      

Vlottende activa

Vorderingen

Ministerie van OCW  503.973           500.488      
Overige vorderingen en overlopende activa 56.337             81.465         

560.310       581.953         

Liquide middelen

Tegoeden op bankrekeningen 2.259.877       265.551      
Tegoeden op spaarrekeningen ‐                    1.976.287   
Overige liquide middelen ‐                    1.000           

2.259.877    2.242.838      

TOTAAL ACTIVA 4.518.884    4.362.891      

2021 2020
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Passiva
€ € € €

Eigen vermogen 

Algemene reserve  2.780.840       2.793.376   
Bestemmingsreserves publiek 267.220           190.000      
Bestemmingsreserves privaat 293.396           224.301      

3.341.456    3.207.677      

Voorzieningen

Voorziening jubilea 121.271           114.363      

121.271       114.363         

Kortlopende schulden 

Crediteuren 131.955           125.261      
Belastingen en premies soc. verzekeringen 361.449           389.168      
Schulden terzake van pensioenen  133.568           116.010      
Overige kortlopende schulden 1.529               ‐               
Overige overlopende passiva 427.656           410.412      

1.056.157    1.040.851      

TOTAAL PASSIVA 4.518.884    4.362.891      

2021 2020
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B3 Staat van Baten en Lasten  2021

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

€ € €

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 11.729.543        10.601.469        10.768.221       
Overige overheidsbijdragen 93.656                57.350                94.337               
Overige baten 304.555              217.550              316.680             

Totaal baten 12.127.754        10.876.369        11.179.238       

Lasten

Personele lasten 9.816.443           9.011.385          9.686.298         
Afschrijvingslasten 395.107              339.486              324.153             
Huisvestingslasten 691.256              678.432              704.530             
Overige lasten 631.171              508.325              557.594             
Leermiddelen  447.043              363.001              395.348             

Totaal lasten 11.981.020        10.900.629        11.667.923       

Saldo baten en lasten 146.734             ‐24.260              ‐488.685          

Financiële baten en lasten

Financiële baten 3                          250                     44                       
Financiële lasten 12.958                7.300                  7.056                 

Totaal financiële baten en lasten ‐12.955               ‐7.050                 ‐7.012                

Resultaat baten en lasten 133.779              ‐31.310              ‐495.697           
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B4 Kasstroom 2021

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 146.734        ‐488.685      
Aanpassingen voor:
Afschrijvingslasten 377.928        324.153       
Boekresultaat materiële vaste activa 17.179           ‐                
Mutaties voorzieningen 6.908             ‐3.784          

402.015        320.369       
Verandering in vlottende middelen

 ‐ Vorderingen 21.643           75.507          
 ‐ Kortlopende schulden 15.306           53.584          

36.949           129.091       

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 585.698        ‐39.225        

Ontvangen interest 3                     44                 
Betaalde interest ‐12.958         ‐7.056          

‐12.955         ‐7.012          

Kasstroom uit operationele activiteiten 572.743        ‐46.237        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa ‐555.704       ‐387.631      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten ‐555.704       ‐387.631      

Mutatie liquide middelen 17.039          ‐433.868      

Beginstand liquide middelen 2.242.838     2.676.706    
Mutatie liquide middelen 17.039           ‐433.868      

Eindstand liquide middelen 2.259.877     2.242.838    

2021 2020
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2021

Activa

Vaste activa

31‐12 31‐12
2021 2020

€ €

1.2 Materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 1.567.357      1.377.000     
Leermiddelen 131.340         161.100        

1.698.697      1.538.100     

Inventaris 
en apparatuur Leermiddelen Totaal

Boekwaarde  31‐12‐2020 € € €

Aanschafwaarde 3.551.625      1.079.909      4.631.534     
Cumulatieve afschrijvingen ‐2.174.625    ‐918.809        ‐3.093.434   

1.377.000      161.100         1.538.100     

Mutaties

Investeringen 523.796         31.908           555.704        
Afschrijvingen ‐319.052        ‐58.876          ‐377.928       
Desinvesteringen ‐1.307.595    ‐390.594        ‐1.698.189   
Afschrijvingen desinvesteringen 1.293.208      387.802         1.681.010     

190.357         ‐29.760          160.597        

Boekwaarde  31‐12‐2021

Aanschafwaarde 2.767.826      721.223         3.489.049     
Cumulatieve afschrijvingen ‐1.200.469    ‐589.883        ‐1.790.352   

1.567.357      131.340         1.698.697     

Afschrijvingspercentages

Meubilair 20 jaar
Inventaris en apparatuur 3‐5‐8‐10‐20 jaar
ICT 3‐5‐8 jaar

53



    

Vlottende activa 31‐12 31‐12
2021 2020

€ €

1.5 Vorderingen

Ministerie van OCW 503.973         500.488        

Overige vorderingen

Nog te ontvangen bedragen 32.052           22.042          
Netto salaris ‐                  837                

Totaal overige vorderingen 32.052           22.879          

Overige overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 24.285           50.601          
Debiteuren transitoria ‐                  7.985             

Totaal overlopende activa 24.285           58.586          

Totaal vorderingen 560.310         581.953        

1.7 Liquide middelen

Tegoeden op bankrekeningen 2.259.877      265.551        
Tegoeden op spaarrekeningen ‐                  1.976.287     
Overige liquide middelen ‐                  1.000             

2.259.877      2.242.838     
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Passiva

31‐12 31‐12
2021 2020

€ €

2.1 Eigen vermogen

Algemene reserve 2.780.840      2.793.376     
Bestemmingsreserves (publiek) 267.220         190.000        
Bestemmingsreserves (privaat) 293.396         224.301        

Totaal Eigen vermogen 3.341.456      3.207.677     

Verloopoverzicht huidig verslagjaar Saldo Resultaat Saldo

31‐12‐2020 2021 31‐12‐2021
€ € €

Algemene reserve 2.793.376      ‐12.536          2.780.840     

Bestemmingsreserves publiek

Bestemmingsreserve ICT 190.000         ‐66.356          123.644        
Bestemmingsreserve NPO gelden ‐                  143.576         143.576        

Bestemmingsreserves privaat

Bestemmingsreserve ontvangen derdengelden 224.301         69.095           293.396        

Totaal bestemmingsreserves 414.301         146.315         560.616        

3.207.677      133.779         3.341.456     

Aan de private bestemmingsreserve zal in de toekomst een bedrag ad € 73.484 worden onttrokken voor de
toekomstige afschrijvingslasten t.b.v. van de aangeschafte speeltoestellen in 2021 van in totaal € 95.337

Binnen de publieke bestemmingsreserve ICT is een bedrag ad € 35.380 als vrijval geboekt, aangezien de 
bestemmingsreserve te hoog was. De rest ad € 30.976 betreft de afschrijvingslasten van de aangeschafte
laptops voor de medewerkers.
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31‐12 31‐12
2021 2020

€ €

2.2 Voorzieningen

Personele voorzieningen 121.271         114.363        

121.271         114.363        

Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo

31‐12‐2020 2021 2021 2021 31‐12‐2021
€ € € € €

Personele voorzieningen

Voorziening jubilea 114.363          16.746            ‐9.838            ‐                  121.271        

Totaal voorzieningen 114.363          16.746            ‐9.838            ‐                  121.271        

De voorziening jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar 
beoordeeld en berekend op basis van de op balansdatum bestaande aanspraken voor de komende 
voor de komende tien jaren. Gebaseerd op:
‐ Leeftijd per medewerker

‐ Gehele personeelsbestand
‐ Jaren dienstverband per medewerker

‐ Omvang dienstbetrekking
‐ Jubileum bij 25‐jarig 50% gratificatie,  bij 40‐jarige diensttijd 100%
‐ Gratificatie berekend op individuele salarisgegevens rekening houdend met verwachte 
  gemiddelde salarisstijging op lange termijn en een verdisconteringsvoet.
‐ Berekening tegen contante waarde
‐ Rekening houdend met een blijfkans.

< 1 jaar 1 jaar < > 5 jaar  > 5 jaar Totaal

€ € € €

Personele voorziening

Voorziening jubilea  5.555               35.878           79.838           121.271        

Totaal voorzieningen 5.555               35.878           79.838           121.271        
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2.4 Kortlopende schulden 31‐12 31‐12
2021 2020

€ €

Crediteuren 131.955         125.261        
Belastingen en premies sociale verzekeringen 361.449         389.168        
Schulden terzake van pensioenen 133.568         116.010        
Overige kortlopende schulden 1.529              ‐                 
Overlopende passiva 427.656         410.412        

1.056.157      1.040.851     

Specificatie overige kortlopende schulden

Netto salaris 1.529              ‐                 

1.529              ‐                 

Specificatie overlopende passiva

Vooruitontvangen Investeringssubsidie 44.360           56.524          
Ministerie van OCW 19.513           18.085          
Nog te besteden gelden overige projecten ‐                  3.889             
Vakantiegeld reservering 324.099         309.366        
Overlopende passiva 39.684           22.548          

427.656         410.412        
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VERANTWOORDING SUBSIDIES (MODEL G)

Bestuur: 40637 Brinnr: cumulatief

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, 
kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

Toewijzing

De activiteiten zijn ultimo 

verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking geheel 
Omschrijving Kenmerk Datum uitgevoerd en afgerond

Studieverlof 1177473‐1 21‐9‐2021 nee

Impuls en innovatie bewegingsonderwijs IIB210096 13‐12‐2021 nee

G2.A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Toewijzing Bedrag van

Ontvangen 

t/m vorig

Totale 

subsidiabele 

kosten t/m vorig 

verslagjaar

Saldo per 1 

januari

Ontvangen 

in

Subsidiabele 

kosten in

Te verrekenen 

per 31

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar december verslagjaar

NVT …..... ….....

totaal ‐€                                             ‐€               ‐€                       ‐€              ‐€               ‐€                  ‐€                     

G2.B Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Toewijzing Bedrag van

Ontvangen 

t/m vorig

Totale 

subsidiabele 

kosten t/m vorig 

verslagjaar

Saldo per 1 

januari

Ontvangen 

in

Subsidiabele 

kosten in

Te verrekenen 

per 31

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar december verslagjaar

NVT …..... …....

totaal ‐€                                             ‐€               ‐€                       ‐€              ‐€               ‐€                  ‐€                     
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B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Huurovereenkomsten

In 2018 is een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met Veenman B.V. voor de kopieer‐
apparatuur bij de scholen. Looptijd van de overeenkomst is 1‐12‐2018 tot 1‐12‐2023, huurbedrag 
per jaar € 22.000 incl. een vastgesteld aantal afdrukken.

Voor de huur van het bestuurskantoor is  een gezamenlijke huurovereenkomst afgesloten met 
5 andere huurders. De overeenkomst is aangegaan per 1‐12‐2018 en loopt t/m 31‐12‐2023.
Het aandeel van de huursom voor Stichting Nutsscholen Breda bedraagt € 15.800 per jaar 
(15,4% van de totale huursom).

Overeenkomst schoonmaak

Met WVS Schoonmaak is een overeenkomst afgesloten voor de schoonmaakdienstverlening 
vanaf 1‐10‐2020 tot en met 30‐9‐2022. De overeenkomst kan 4 keer met 1 jaar verlengd worden.
De overeengekomen prijs bedraagt € 186.416 op jaarbasis. 

Overeenkomst Breedsaam
Deze overeenkomst betreft de afdracht voor binnen‐ en buitenonderhoud voor een bedrag
ad €  268.500  per jaar voor onbepaalde tijd.

Lease overeenkomsten

n.v.t.

Licentie overeenkomsten

n.v.t.
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B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2021

Baten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

€ € €

3.1 (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW

Rijksbijdrage Ministerie van OCW 3.1.1 11.375.709      10.280.449      10.356.881     
Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 3.1.4 353.834            321.020            411.340           

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW 11.729.543      10.601.469      10.768.221     

Het verschil tussen de begroting en de realisatie 2021 wordt veroorzaakt door de indexering die OCW 
met terugwerkende kracht heeft berekend. Tevens zijn er als gevolg van de COVID‐19 pandemie

extra rijksbijdragen ontvangen (o.a. Extra hulp voor de klas en Nationaal Programma Onderwijs (NPO))
die niet begroot waren. 

3.2 Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen 3.2.1 93.656              57.350              94.337             

Totaal overige overheidsbijdragen 93.656              57.350              94.337             

3.5 Overige baten

Ontvangen huur/medegebruik 3.5.1 41.271              47.350              42.970             
Ouderbijdragen 3.5.5 235.353            170.200            218.140           
Overige vergoedingen personeel 3.5.6 9.267                ‐                     20.780             
Overige  3.5.6 18.664              ‐                     34.790             

Totaal overige baten 304.555            217.550            316.680           

Het verschil tussen begroting en realisatie van de (vrijwillige) ouderbijdragen wordt grotendeels 
veroorzaakt door het feit dat er altijd voorzichtig begroot wordt.
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Lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

€ € €

4.1 Personele lasten

Lonen en salarissen 6.947.814         6.552.050         7.032.376        
Sociale lasten 975.535            1.085.434         952.863           
Premies Vervangingsfonds 3.208                 ‐                     9.347                
Premies Participatiefonds 206.255            ‐                     263.491           
Pensioenlasten 1.151.332         914.276            1.042.139        
Dotatie personele voorzieningen 16.746               15.000               4.729                
Inhuur externen 275.387            169.500            222.889           
Kosten arbodiensten 16.710               35.250               33.097              
Opleidingen 175.826            117.500            138.126           
Reis‐ en verblijfskosten 32.550               25.825               29.904              
Kantinekosten 10.469               8.200                 8.384                
Personeelskosten cq activiteiten WKR 68.942               65.800               58.206              
Overige 43.001               22.550               32.804              

9.923.775         9.011.385         9.828.355        
Uitkeringen UWV (‐/‐) ‐107.332           ‐                     ‐142.057          

Totaal personele lasten 9.816.443         9.011.385         9.686.298        

De pensioenlasten zijn gestegen als gevolg van een stijging van de pensioenpremie in 2021. Tevens
zijn, door de éénmalig uitkering en hogere salariskosten in 2020 de ABP jaarinkomens gestegen
waarop de berekening van de pensioenlasten 2021 is gebaseerd.

Specificatie lonen en salarissen

Salariskosten 6.026.081         5.555.667         6.115.284        
Dag van de leraar 25.600               26.170               25.480              
Eindejaarsuitkering 414.868            333.859            426.815           
Vakantieuitkering 481.265            401.523            464.797           
Loonkosten vervangingen ‐                     234.831            ‐                    

6.947.814         6.552.050         7.032.376        

Aantal fte's FTE's 2021 FTE's 2020
OP 101,01               103,65              
OOP 21,96                 17,28                
DIR 6,11                   6,40                  

129,08               127,33              
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Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

€ € €

4.2 Afschrijvingslasten

Inventaris en apparatuur 319.052            272.835            261.076           
Leermiddelen 58.876               66.651               63.077              
Boekresultaat desinvesteringen 17.179               ‐                     ‐                    

Totaal afschrijvingslasten 395.107            339.486            324.153           

In 2021 is fors geïnvesteerd in ICT waardoor de afschrijvingslasten inventaris en apparatuur gestegen zijn.

4.3 Huisvestingslasten

Huur 508                    2.500                 982                   
Klein onderhoud en exploitatie 28.255               22.900               19.337              
Energie en water 133.206            137.950            146.638           
Schoonmaakkosten 221.017            209.250            235.407           
Heffingen 25.797               24.700               24.081              
Doorstorting decentralisatie buitenonderhoud 266.848            268.582            265.073           
Tuinonderhoud 4.613                 4.050                 4.028                
Overige huisvestingslasten 11.012               8.500                 8.984                

Totaal huisvestingslasten 691.256            678.432            704.530           

4.4 Overige lasten

Administratie en beheer 132.838            119.000            125.124           
Deskundigheidsadvies 67.696              29.500              69.298             
Accountantskosten 22.675              17.500              26.657             
Telefoon‐ en portokosten e.d. 8.855                10.300              10.037             
Bestedingen ouderbijdragen 161.986            130.600            91.580              
Culturele vorming 34.910               44.500              52.932              
Contributies 49.882              43.750              44.075             
Medezeggenschapsraad 960                    2.000                1.484               
Verzekeringen 4.838                5.000                4.838               
Uitgaven gemeentelijke projecten 6.509                2.000                6.053               
Uitgaven overige projecten ‐                         ‐                     556                   
Internet abonnement etc 37.248              38.000              33.045             
Reprokosten 48.585              42.000              45.245             
Overige instellingslasten 54.189              24.175              46.670             

Totaal overige instellingslasten 631.171            508.325            557.594           

De bestedingen ouderbijdragen zijn in 2021 gestegen t.o.v. 2020. In 2020 zijn veel uitjes, excursies,
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etc. niet doorgegaan i.v.m. de sluiting van de scholen als gevolg van COVID‐19. 
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Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

€ € €

Accountantshonoraria

Controle van de jaarrekening boekjaar 20.050              17.500              19.700             
Correctie stelpost te betalen accountantskosten ‐                         ‐                     6.957               
Controle van de jaarrekening vorig verslagjaar 2.625                ‐                     ‐                        

22.675              17.500              26.657             

4.4 Leermiddelen

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 447.043            363.001            395.348           

Totaal leermiddelen 447.043            363.001            395.348           

5. Financiële baten en lasten

Financiële baten

Rentebaten 3                        250                    44                     
Financiële lasten

Rentelasten 12.958              7.300                 7.056               

Totaal financiële baten en lasten ‐12.955             ‐7.050                ‐7.012               
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WNT‐verantwoording 2021 Stichting Nutsscholen Breda

De WNT is van toepassing op stichting Nutsscholen Breda.

Het totaal aantal complexiteitspunten voor de stichting Nutsscholen Breda is 7.
(zie onderstaand de berekening)

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen

 zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2021

Bedragen x € 1 A. de Ruiter

Functiegegevens
Alg. directeur‐bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01‐31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00

Dienstbetrekking ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 104.137
Beloningen betaalbaar op termijn € 21.198
Bezoldiging 2021 € 125.335

Individueel bezoldigingsmaximum € 149.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t

Gegevens 2020

Bedragen x € 1 A. de Ruiter

Functiegegevens
Alg. directeur‐bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01‐31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00

Dienstbetrekking ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 101.653
Beloningen betaalbaar op termijn € 17.388
Bezoldiging 2020 € 119.041

Individueel bezoldigingsmaximum € 143.000

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Niet van toepassing.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Niet van toepassing.

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.800 of minder

Naam Topfunctionaris Functie

W. Veenstra Voorzitter

R. Nolet Penningmeester

N. van den Heuvel Secretaris

B. Nijveld Lid

E. Toet Lid

J. van Rosmalen Lid

1e. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800 

Niet van toepassing.

Het voor stichting Nutsscholen Breda toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 149.000.
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1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.800 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is

Niet van toepassing.

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is

Niet van toepassing.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in

Complexiteitspunten

Complexiteitspunten gemiddelde totale baten 4

Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 2

Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 7

Bezoldigingsklasse C

Bezoldigingsmaximum € 149.000
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen relevante gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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(Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten

De verdeling van het exploitatiesaldo over 2021 is vooruitlopend op de goedkeuring door 
het bestuur al in deze jaarrekening verwerkt.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het resultaat over 2021 ad €  133.779   
als volgt verdeeld:

€

Algemene reserve ‐12.536            
Bestemmingsreserve ICT ‐66.356            
Bestemmingsreserve NPO gelden 143.576           
Bestemmingsreserve ontvangen derdengelden 69.095             

133.779           
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Overzicht verbonden partijen

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam Juridische Statutaire Code  Eigen  Resultaat Art 2:403 BW Deelname Consolidatie

vorm zetel activiteiten * vermogen jaar 2021
31‐12‐2021

Breedsaam Coöperatie Breda 4 n.v.t. n.v.t. Nee 0% Nee

RSV Breda eo  SWV Breda 4 n.v.t. n.v.t. Nee 0% Nee

primair onderwijs 

Stichting WTE Stichting Breda 4 n.v.t. n.v.t. Nee 0% Nee

* Code activiteiten: 1. contractonderwijs 
2. contractonderzoek
3. onroerende zaken
4. overige
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C1 Controleverklaring

70



Ondertekening van de jaarrekening

Bestuurster

Mevr. A. de Ruiter
Algemeen directeur-bestuurder

Breda, d.d. 17 mei 2022

Toezichthoudend bestuur

Drh. W. Veenstra
Voorzitter toezichthoudend bestuur

Dhr. R. Nolet
Penningmeester toezichthoudend bestuur

Mevr.N. van den Heuvel
Lid toezichthoudend bestuur

Dhr. B. Nijveld
Lid toezichthoudend bestuur

Mevr. E. Toet
Lid toezichthoudend bestuur

Dhr. J. van Rosmalen
Lid toezichthoudend bestuur

Breda, d.d. 17 mei 2022
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D1 Gegevens rechtspersoon per 31‐12‐2021

* Bestuursnummer 40637

* Naam en adres van de instelling Stichting Nutsscholen Breda
Consunpark 21
4814 ND Breda

* Telefoonnummer 076‐5309224
* E‐mailadres secretariaat@nutsscholenbreda.nl
* Internetsite www.nutsscholenbreda.nl
* Contactpersoon jaarverslag ONS Onderwijsbureau, dhr E.V. Cools
* Telefoonnummer contactpersoon 088‐8504771
* E‐mailadres contactpersoon e.cools@onsonderwijsbureau.nl

Gegevens administratiekantoor ONS Onderwijsbureau
AK‐nummer 401

* Brin‐nummer + NAW gegevens school 09DE Nutsbasisschool Boeimeer

Jan Nieuwenhuyzenstraat 2
4818 RJ Breda

09ZF Nutsbasisschool Dirk van Veen
Laan van Mecklenburg 30
4818 GD Breda

10RK Nutsbasisschool De Hoogakker
Wandelakker 60‐68
4824 SG Breda

dislocatie: Blokmoeren 28
4824 JN Breda

21PR Nutsbasisschool Burgst
Groene Hil 20
4822 RS Breda

dislocatie: Moeraszegge 73
4823 MH Breda

30FL Nutsbasisschool Teteringen
Breeschot 18
4847 EW Breda
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