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A1 Bestuursverslag 
 
Doelstelling van de organisatie 

 
De Stichting Vrije School Zwolle is het bevoegd gezag van de Vrije School Michaël, een school voor 
basisonderwijs op bijzondere grondslag. Binnen deze stichting worden de activiteiten van de stichting 
en de exploitatie van het onderwijs verantwoord. De stichting heeft tot doel: 

 Het stichten en in stand houden van scholen en/of scholengemeenschappen voor kleuter- en 
lager onderwijs. 

 Het geven van deze vormen van onderwijs aan leerlingen van alle gezindten.

 Vrije Schoolonderwijs vorm te geven waarbij de Vrije Schoolpedagogie verbonden wordt met 
de nieuwste inzichten op onderwijsgebied. 

 

Missie 
 
Onze school biedt eigentijds Vrije Schoolonderwijs in de regio Zwolle, aan kinderen van 4 tot 13 jaar. 
Enerzijds is de Vrije Schoolpedagogiek leidend, anderzijds de eisen die deze tijd aan iedere school 
stelt. De inhoud van de lesstof en de wijze van aanbieden is gerelateerd aan de ontwikkelingsfase, en 
dus aan de leeftijd van de kinderen. Naast het aanleren van de intellectuele vaardigheden, die moeten 
leiden tot een helder denken, worden de kinderen meegenomen in een warme en rijke gevoelswereld 
en uitgedaagd om doelgericht in hun handelen te zijn. Kortom, ons onderwijs is naar hoofd, hart en 
handen. Zo wil de school haar bijdrage leveren aan de ontwikkeling van toekomstige wereldburgers, 
die zelfbewust hun levensdoel kunnen vinden en daarbij met respect omgaan met medemens en 
omgeving. 
 
Visie 
 
De visie van de school is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld waarbij ervan uit wordt gegaan 
dat kinderen al bij geboorte op verschillende gebieden van het mens-zijn gaven en 
ontwikkelingsvermogens met zich meedragen, die erom vragen gewekt te worden.  
 
Onze visie is gebaseerd op de kennis van de gehele mens, zoals die zich in de loop van de tijden 
heeft ontwikkeld. Daarom sluit het onderwijs aan op de verschillende fasen in de cultuurgeschiedenis 
van de mensheid, wat vervolgens terugkomt in de vertelstof van de opeenvolgende klassen. 
Daarnaast oriënteert het onderwijs zich op de verschijnselen van de ons omringende wereld - in 
plantkunde, dierkunde, meetkunde, muziek en zo voorts. De schoolgids bevat een uitvoerige 
beschrijving van deze lesstof die steeds aansluit bij de beleving van de eigen leeftijdsfase van de 
kinderen.  
 
Op deze wijze kunnen de kinderen zich deel van een geheel gaan voelen, hun positie beter bepalen 
en hun eigen identiteit ontdekken. 
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Beleid en kernactiviteiten 
 

Belangrijk uitgangspunt voor het Vrije School-onderwijsaanbod is dat leerlingen leren in een 
persoonlijke relatie met de leerkracht. De leerkracht verbindt zich met de individuele vraag van ieder 
kind. Dit is mogelijk doordat de leerkracht meerdere jaren met zijn of haar klas meegaat. Onmisbaar 
daarbij is een goede dialoog tussen de leerkracht en de ouders en verzorgers. 
 

 

Kleuterschool en lagere school 
 

In de Vrije School gaan de kleuters eerst naar de kleuterklas. Dit lijkt in strijd met de gedachte achter 
de basisschool. Bij andere typen basisonderwijs zijn immers de kleuterklassen verdwenen, beginnen 
vierjarigen in groep 1 en sluiten zij de onderbouw af in groep 8. De Vrije School kiest bewust voor een 
scheiding tussen de kleuterschool en de lagere school. In de kleutertijd ontwikkelt het kind 
voorwaarden voor het leren. De Vrije School ziet daarbij het spelen als het belangrijkste didactische 
middel. Er wordt geen accent gelegd op de kennisgerichte ontwikkeling. Het gaat om het evenwicht 
tussen het praktische handelen, het emotionele leven en de intellectuele ontwikkeling. 
 
Voor veel ouders is het onderscheid tussen kleuters en lagere schoolleerlingen een motief om voor de 
Vrije School te kiezen. 
 

 

Leerrijpheid 
 

Leerrijpheid is een belangrijk begrip omdat de pedagogische aanpak van kleuters en schoolkinderen 
essentieel verschilt. Zodra het lichaam voldoende is gevormd, wordt het kind op zes- à zevenjarige 
leeftijd schoolrijp. De kleuterperiode is dan voorbij. De voorwaarden die nodig zijn om gericht te gaan 
leren zijn normaal gesproken, dan aanwezig. De impliciete integrale leerlijn van de kleuterschool 
maakt nu plaats voor een pedagogisch-didactische aanpak per levensjaar. De overgang van de 
kleuterschool naar de eerste klas vindt pas plaats als het kind leerrijp is bevonden. 
 

 

Aansluiting op vervolgonderwijs 

 

In de zesde klas hebben de leerlingen een niveau dat vergelijkbaar is met dat van groep acht van een 
reguliere basisschool. Ook de Vrije School is immers gebonden aan de kerndoelen die door de 
overheid gesteld worden. De overgang van het Vrije Schoolonderwijs naar het regulier voortgezet 
onderwijs verloopt over het algemeen zonder problemen. Leerlingen hebben tevens de mogelijkheid 
hun Vrije Schoolloopbaan te vervolgen op het Michaelcollege in Zwolle, VO-school voor Vrije 
Schoolonderwijs. 
 

Schoolprestaties 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Schooltype 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

VSO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

VMBO 53% 38% 30% 38% 35% 18% 

HAVO 5% 15% 19% 35% 39% 30% 

VWO 42% 47% 51% 27% 26% 52% 

              

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Kunstzinnig onderwijs  
Om iets 'in hart en nieren' te leren, moet je leren met je hoofd, maar ook met je hart en je handen. 
Bovendien leer je sneller en beter als je (letterlijk) in beweging bent. De Vrije School geeft hier vorm 
aan door veel beweeglijk onderwijs en een grote mate van kunstzinnigheid. Niet alleen als apart 
kunstvak, maar juist geïntegreerd in de lessen. Het gebruik van ritme, gebaren en bewegingen ter 
ondersteuning van de taal- en rekenvaardigheden zijn aan de orde van de dag. Verhalen, muzikaliteit 
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en creativiteit in het platte vlak maken het onderwijs beeldend en levendig. Zowel bij de ontdek- en 
instructiefase, als bij het inoefenen en het verwerken. Ook de zelfontworpen lessen vragen een hoge 
mate van kunstzinnigheid van de leerkracht, er wordt weinig met kant- en klare methodeboeken 
gewerkt. 
 

Periodeonderwijs 
 

In het periodeonderwijs worden bepaalde vakken of leerstof geïntroduceerd. Vakken als rekenen, taal, 
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie worden dagelijks aangeboden gedurende een periode van 
drie à vier weken. De leerkracht stemt de leerstof af op zijn klas en integreert het met verhalen, 
tekenen of schilderen, poëzie en met ritme en beweging. Zo kunnen kinderen zich op verschillende 
niveaus sterk met het vak verbinden. Het kind verwerkt beschrijvend, tekenend en schilderend de 
periodestof in een periodeschrift, dat na verloop van tijd een zelfgemaakt leerboekje wordt. De rijke 
context maakt de leerstof tot ontwikkelingsstof. De kinderen krijgen de kans de stof te laten bezinken 
en zich deze eigen te maken. De stof is toegankelijker voor de herinnering doordat de inhoud met 
gevoelens van vreugde, verwondering en opmerkzaamheid zijn verbonden. 
 
 
Oefenuren en vak lessen 

 

Het systematisch oefenen van geleerde vaardigheden gebeurt in de oefenuren. In deze oefenuren 
wordt de zelfwerkzaamheid van de kinderen gestimuleerd. Er wordt gewerkt op individueel niveau. 
Tevens is het oefenuur het moment waarop kinderen leren samenwerken. 
 
Naast het periodeonderwijs komen andere vakken elke week op hetzelfde uur terug. Dit zijn de vak 
lessen: engels, tekenen, schilderen, muziek, handenarbeid, handwerken, gymnastiek en 
vormtekenen. In de kleuterklassen wordt wekelijks euritmie gegeven, in klas 1 tot en met 6 in 
projectgroepen. Techniekonderwijs wordt in projectvorm aangeboden. 
 

 

De leermethode van de Vrije School 
 

De ontplooiing van elk kind vraagt om een leermethode die aandacht heeft voor elk kind. De 
persoonlijke rol van de leerkracht in de presentatie van de leerstof is belangrijk. De leerkracht laat zien 
dat kennis vraagt om betrokkenheid van denken, voelen en handelen. Hij baseert zich bij het 
ontwerpen van het lesmateriaal op twee aspecten: 
De ontwikkelingspsychologie, die inzicht geeft in de ontwikkelingsfasen van het kind, de geschikte 
leerstof en de wijze waarop het kind zich met de leerstof verbindt;  
De kerndoelen die door de Vrije Scholen in overleg met de inspectie zijn vastgesteld. Dit zijn de 
maatschappelijk-culturele eisen die aan de school gesteld worden t.a.v. de verworven kennis en de 
vaardigheden van het kind aan het einde van de basisschool.  
De Vrije School gaat ervan uit dat leerstof een sterk vormend effect heeft op de leerlingen. Het proces 
van het leren zelf is daarbij net zo belangrijk als het verwerven van kennis. 
 

 

Leertraject 
 

Het kind is van nature geneigd de wereld actief handelend te verkennen. Vanuit activiteit en de daarmee 
verbonden ervaringen ontstaat er langzamerhand inzicht en ontwikkelt het kind handelings-of 
denkstrategieën. Het onderwijs op de basisschool beweegt zich tussen dit concreet handelen en 
denkend/mentaal handelen. Tussen deze beide polen zijn de volgende stappen te onderscheiden: 
1. Waarnemen: er ontstaat een relatie tussen de innerlijke wereld van het kind en de buitenwereld; 
2. Verbinden: in het kind ontstaat de impuls en de moed om zich met de nieuwe leerstof te verbinden; 

het kind gaat te werk vanuit eigen ervaring en vaardigheden; 
3. Verwerken: het kind ontwikkelt vaardigheden om een specifiek vraagstuk aan te pakken en op te 

lossen: model van een oplossing; 
4. Individualiseren: het kind werkt zelfstandig vanuit de eigen specifieke mogelijkheden; 
5. Oefenen: de verworven vaardigheden worden oefenend eigen gemaakt; 
6. Uitbreiden: het kind ontwikkelt nieuwe strategieën: model voor een oplossing;  
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7. Scheppend werken: integratie van de nieuwe kennis in de reeds aanwezige voorkennis en deze in 
nieuwe situaties aanwenden.  

 
Hierdoor ontstaat er een ‘octaaf’ waarin het eindpunt van het leertraject weer het uitgangspunt kan zijn 
voor een nieuwe leerstap. Deze didactiek sluit aan bij de moderne opvattingen ten aanzien van 
adaptief onderwijs. Hierbij leren de kinderen zelfstandig omgaan met informatie en leerstof. Dit is 
noodzakelijk om in het vervolgonderwijs zelfstandig te kunnen functioneren. 
 

 

Coöperatief leren voor Vrije Scholen 

 
Als bewust in deze tijd acterende Vrije School, heeft de school het van oorsprong voornamelijk 
klassikaal ingerichte vrije schoolonderwijs uitgebreid met een nieuwe vorm van didaktiek; het 
coöperatief leren. Dit is een werkvorm vanuit het adaptief onderwijs, waarin het accent ligt op de eigen 
verantwoordelijkheid voor het leerproces en het leren samenwerken. De effectieve leertijd wordt 
hierdoor sterk vergroot. 
 

Naast de door de leerkracht ontworpen periodestof en vak lessen – waarbij het Vrije Schoolleerplan 
leidend is- gebruikt de Vrije School Michaël de volgende methoden: 

 Rekenmethode “WizWijs” 
 “Denkwerk” en “Rekentijgers” worden ingezet als verrijkingsmateriaal Maatwerk wordt ingezet 

als remediërend materiaal 
 Spellingsmethodiek van José Schraven 
 De taalmethode “Staal” als oefenmateriaal 
 De leesmethode “Leeslijn” voor de lagere klassen
 “CITO” begrijpend lezen wordt ingezet als oefenmateriaal 
 “Pennenstreken” wordt gebruikt voor het schrijfonderwijs 
 “Hello World” is nieuw aangeschaft voor klas 5 en 6
 “Leren leren” wordt ingezet ter voorbereiding op het VO

 

 

Bewegend leren 
 
Leerstof is eigen gemaakt als het door het totale wezen is opgenomen. Om dat te bewerkstelligen 
wordt er in de Vrije school van oudsher veel beweging ingezet bij het inoefenen van lesstof. 
Recentelijk wetenschappelijk onderzoek wijst op de grote verbetering in concentratie en verbeterde 
opslag van kennis in het lange termijn geheugen bij een gecombineerde inzet van beweging en 
zintuigen. Deze oude en nieuwe kennis gecombineerd levert een doorlopende leerlijn van ‘bewegend 
leren’ op: inzet van gerichte beweging, focus en zintuigen om beter te leren. Hiertoe wordt er tevens 
meerdere malen per week gewerkt met bal-a-vis-x: een leerlijn van oefeningen die de verbindingen 
tussen de twee hersenhelften stimuleert en vergroot. De oefeningen met balletjes en gritzakjes zijn 
sterk ritmisch en appelleren aan de visuele, motorische en auditieve functies. Dit levert een vergrote 
focus op en verbetert de hand-oog coördinatie, motoriek, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. 
 
 
Passend Onderwijs 

 

De school heeft een SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) opgesteld met als uitgangspunt dat ieder 
kind recht heeft op (passend) onderwijs. 
 
Het treedt meer en meer op, dat kinderen niet voldoende aangesproken worden, of juist niet mee 
kunnen komen in het bestaande onderwijs. En wel doordat de kinderen specifiek begaafd zijn of 
beperkingen hebben in hun denkvaardigheid, sociaal-emotioneel of met het adequaat kunnen 
handelen. Omdat het Vrije School onderwijs uitgaat van onderwijs op alle gebieden van het kind-zijn, 
is een meer harmonische ontwikkeling te verwachten bij kinderen met begaafdheden of beperkingen. 
Natuurlijk vragen kinderen met begaafdheden of beperkingen meer aandacht van de leerkracht en 
moeten de kinderen meer inspanning leveren om aan de gestelde eisen te voldoen. Dat zijn echter 
accentverschillen, aangezien er naast de algemene leerstof voor alle kinderen, voor ieder kind 
'aangepast' onderwijs, namelijk toegespitst op ieders mogelijkheden, gegeven wordt. De criteria voor 
aanname zijn voor het kind of het leerbaar is binnen de eisen van een basisschool, of het in beginsel 
sociaal kan zijn en of het kind tot daden kan komen. Voor de school liggen de beperkingen voor 
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aanname in de mate van begaafdheid of beperking, samen met de samenstelling en grootte van de 
klas, en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerkracht(-en). Ook de school is hierin in 
ontwikkeling. Wij bezinnen ons nog op de specifieke doelgroepen die wij in het bijzonder willen 
bedienen. 
 

 

Organisatie 
 

Juridische structuur 
 

De formele werkgever van Vrije School Michaël is de Stichting Vrije School Zwolle, waarvan het 
bestuur wordt gevormd door een toezichthoudend deel van 5 personen en een uitvoerend deel door 1 
persoon (de schoolleider). In de WPO wordt (het bestuur van) de stichting aangeduid met de term 
‘bevoegd gezag’. Als werkgever heeft de stichting met haar werknemers individuele arbeidscontracten 
afgesloten. 
 
Het bestuur is lid van de werkgeversorganisatie "Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op 
algemene grondslag" (VBS). De schoolleiding is lid van de “Algemene Vereniging Schoolleiders” 
(AVS) en andere personeelsleden kunnen van diverse vakbonden lid zijn. Ingevolge de Wet 
medezeggenschap op scholen (WMS) heeft de school een medezeggenschapsraad (MR), waarin 
zowel de ouders als het personeel vertegenwoordigd zijn. De ouders zijn in dit kader aangesloten bij 
de Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag (LOBO). 
 
Het bestuur van de stichting bestond ultimo 2015 uit 5 leden, te weten een voorzitter, een 
penningmeester, een secretaris, een bestuurslid P&O en de schoolleider. In augustus ’15 is de functie 
van onderwijskundig beleid ingevuld. In 2010 heeft het toenmalig bestuur gekozen zich te 
conformeren aan de “Code goed bestuur” zoals die door de leden van de PO-raad op 21 januari 2010 
is vastgesteld. De VSM is lid van de PO-raad en is derhalve ook gehouden te handelen naar deze 
code. 
 
Er wordt gewerkt met het Raad van Beheermodel “one tier”. 
 
Het “one tier” model dat wordt gehanteerd werkt met een tweedeling tussen dagelijks bestuur en 
algemeen bestuur. Dat gebeurt zodanig dat de directeur van de school lid is van het bestuur in de 
hoedanigheid van PB-lid. Op die titel oefent de directeur de verschillende bestuurlijke taken en 
bevoegdheden uit, waarover zij verantwoording aflegt aan het algemene bestuur, dat optreedt als 
toezichthoudend orgaan. 
 
Het bestuur blijft wel als geheel verantwoordelijk naar buiten. De directeur is dus tegelijk lid van het 
bestuur als uitvoerder van het bestuursbeleid. Met dit model draagt de directeur zelf bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd blijft het algemeen bestuur beschikbaar als “vangnet”. Vanwege de 
beperkte schaalgrootte van de school is op deze wijze de continuïteit van de bestuurdersfunctie 
verzekerd. Het “one tier” model wordt integraal gehanteerd en er wordt nergens van afgeweken. 
 
De directeur doet eens in de vier weken verslag en legt verantwoording af tijdens de 
bestuursvergadering. Tweemaal per jaar wordt er middels een Algemene Ouderavond verantwoording 
afgelegd aan de ouders van de school. Er zijn tweewekelijkse zakelijke vergaderingen in 
aanwezigheid van het voltallige team en schoolleider. In de beleidsvergaderingen (1x per maand) 
worden besluiten genomen volgens het consensus-principe waardoor er breed draagvlak is voor 
genomen besluiten en de uitvoering daarvan. 
Door de frequente (elke vier weken) vergaderingen komen alle aspecten die van belang zijn om goed 
te kunnen besturen aan bod. Hierdoor is er op alle beleidsterreinen voldoende transparantie en een 
open communicatie. Het bestuur ziet toe op kwalitatief goed onderwijs en een zich voortdurend 
ontwikkelende organisatie. Leidend is het waarborgen van de visie en de missie zodat de kinderen zich 
tot zelfbewuste wereldburgers kunnen ontwikkelen; een voorbeeld hiervan is de keuze. 
Het landelijke asielbeleid heeft tot nog toe geen invloed op de Vrije School Zwolle aangezien er geen 
kinderen zijn aangemeld.  
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Interne organisatie 

 

Bestuur 
In 2015 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

 Dhr. M. Van Bolhuis, voorzitter 

 Mevr. K. Koopman, secretaris 

 Dhr. A. Pos, penningmeester 

 Dhr. G. Kruit, personeel en organisatie 

 Mevr. D. Wessels, uitvoerend bestuurder; schoolleider 
Vanaf augustus ‘15 

 Dhr. A. Huese, onderwijskundig beleid 
 

De schoolleider (directeur) is belast met de dagelijkse leiding. Deze stuurt de medewerkers aan. De 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de schoolleider zijn vastgelegd in een 
managementstatuut, dat laatstelijk, na wijziging, is vastgesteld op 24 april 2007. 
 

De personele bezetting was op 31 december 2015 als volgt: 
 
Directeur (integraal schoolleider)   1,0000 fte 
Leerkrachten primair onderwijs 10,1759 fte (voor 10 klassen) 
Vakleerkracht gymnastiek   0,3376 fte 
Intern begeleider   1,0000 fte 
Facilitair medewerker   0,5000 fte 
Administratief medewerker   0,5000 fte 
Klassenassistenten   1,2000 fte 
Euritmiste   0,1634 fte 
 
Totaal 14,8769 fte 
 
Het gevoerde beleid betreffende de beheersing van uitkeringen na ontslag is als volgt gerealiseerd; er 
is afscheid genomen van een administratief medewerkster middels een samen overeengekomen 
vaststellingsovereenkomst. De ww-lasten komen niet ten laste van de school. Aan de in 2013 ontslagen 
directeur is een laatste uitkering betaald, welke destijds is overeengekomen en vastgelegd. 
 
Ontwikkelingen in 2015 
 
Organisatie 
De heer Van Bolhuis heeft in december 2015 afscheid genomen van het bestuur. De heer Kruit zal 
vanaf januari 2016 de voorzittersrol op zich nemen. 
Er is gestart met het zoeken naar een nieuwe penningmeester om de heer Pos op te volgen. 
 
Personeel en zorg 
Gedurende 2015 heeft de school te maken gehad met een wisselend aanwezige intern begeleidster. 
Door medische oorzaken werd zij ernstig belemmerd in haar functioneren. In december is een 
arbeidsdeskundige ingeschakeld; een deskundigenoordeel is aangevraagd. 
Ten opzichte van de landelijke cijfers was er in 2015 een relatief laag ziekmeldingspercentage. Het 
ziekteverzuim werd bepaald door langdurig zieken, een kleine groep medewerkers. Dit is in de loop 
van 2015 fors afgenomen. 
De school heeft een zij- instroom leerkracht aangenomen. Zij wordt gefinancierd vanuit het zij- 
instroom traject. De school investeert in de begeleiding. 
Eén van de leerkrachten heeft een negatieve beoordeling gekregen; er is ingezet op een extern 
begeleidingstraject met helder geformuleerde einddoelen waar de leerkracht aan moet gaan voldoen. 
Voor de optimalisering van de bedrijfsvoering van de school is afscheid genomen van een 
administratief medewerkster en is een breder inzetbare professionele kracht aangenomen. 
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Professionalisering en onderwijskundige ontwikkelingen 
1. Derde -tevens afsluitende- jaar van de cursus dynamische oordeelsvorming “In gesprek met 

elkaar”.  
Doelstellingen: 
 beleidsontwikkeling op het gebied van communicatie,  
 het versterken van het team  
 het structureel uitwisselen van kennis onderling 

 
Na in 2012–2013 vanuit het model dynamische oordeelsvorming oudergesprekken als jaarthema 
afgerond te hebben, stond in 2014 de intervisie, klassenconsultatie en het voeren van belangrijke 
gesprekken centraal. In 2015 werd de kennis uit de eerste twee jaren verder verdiept, toegepast en 
geborgd. 
Onder leiding van een externe deskundige heeft het team aan deze items gewerkt.  
De vooraf bepaalde doelstellingen voor deze cursus zijn behaald. 
 
2. Deelname door de schoolleider aan ‘Lead en Learn’, vervolg op het schoolverbeteringstraject 

‘School aan Zet’, gesubsidieerd vanuit de overheid. 
Doelstelling: 
 Vergroten kennis/ vaardigheden schoolleider met betrekking tot het leiden van 

veranderprocessen binnen de school. 
 Uitbreiden netwerk externe contacten op bestuurlijk niveau. 

Beide doelstellingen zijn behaald. 
 
3. Vervolgscholing leerkrachten in het Coöperatief leren voor Vrije Scholen  

Doelstelling: 
 Uitbreiden van de didactische kennis en vaardigheden van de leerkrachten, klassenassistente 

en pedagogisch medewerker. 
 Leerkrachten zijn na de scholing en coaching in de klassen in staat om het CLVS dagelijks als 

werkwijze in te zetten. 
 Geborgde cultuurverandering in het lesgeven op school. 

 
Gekozen is voor een driejarig traject om het coöperatief leren structureel te gaan implementeren als 
nieuwe werkwijze. Dit is vormgegeven met een coach vanuit de Begeleidingsdienst voor Vrije 
Scholen. 
Het CLVS stuurt niet op de inhoud maar geeft legio werkvormen om de rijke Vrije School inhouden -
anders dan klassikaal- vorm te geven. 
Met de methoden en technieken die deze cursus het team heeft bijgebracht, kunnen we stellen dat de 
vooraf gestelde doelstelling is bereikt. Het CLVS is geborgd gedurende dit jaar; de cultuurverandering 
is geslaagd. 
 
4. Scholing gehele team in de methodiek ‘Bal-a-vis-x’ 

Doelstelling: 
 Het bewegend leren school-breed expliciet vormgeven. 
 Het professionaliseren van het team m.b.t. bewegend onderwijs. 

Beide doelstellingen zijn behaald.  
 
5. Scholing team door externe cultuuraanbieders vanuit de deelname -als Voorhoedeschool- aan het 

‘Cultuur met Kwaliteit’ programma van de overheid in samenwerking met de gemeente Zwolle. De 
eerste twee nieuwe leerlijnen voor het cultuuronderwijs zijn in 2015 van start gegaan. 
Doelstelling: 
 Professionalisering leerkrachten in het drama/toneelonderwijs. Actief inzetten van vrije 

expressie en beweging tijdens de toneellessen.  
 Kennismaking en handreikingen om ICT creatief kunstzinnig in te zetten binnen het Vrije 

School onderwijs. 
De doelstellingen voor beide leerlijnen zijn behaald. 
 
6. Scholing team in het kader van Passend Onderwijs 

Doelstelling: 
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 Beter toegeruste leerkrachten om kinderen met een zorgvraag of een beperking adequaat te 
kunnen begeleiden.  

Het team volgde scholing van externen. Kinderfysiotherapeut, antroposofisch arts en orthopedagoog 
vormden samen een expertiseteam. Zij startten scholing aan het team aan de hand van de praktijk. 
Individuele cursussen ter professionalisering op het gebied van Passend onderwijs zijn door 
verschillende leerkrachten gevolgd.  
De doelstelling voor dit jaar is bereikt. Deze doelstelling zal ook het komende jaar op de agenda 
blijven staan om leerkrachten verder te professionaliseren op dit gebied. 
 
7. Ontwikkelen de leerlijn natuur en techniek. 

Doelstelling: 
 Kinderen maken vanaf ’15 in projectvorm kennis met het vak natuur en techniek. 
 Aan de hand van school-brede ervaring gecombineerd met kennisontwikkeling komen tot 

een leerlijn natuur en techniek voor de Vrije School. 
 Afgeronde leerlijn in 2018. 

Eerste doel is behaald. Andere doelen in ontwikkeling. 
 
Ontwikkelingen Interne kwaliteitszorg 
 

 Vormgeving Wet Passend Onderwijs 

 Verdere uitwerking van Passend Onderwijs heeft plaatsgevonden. De school heeft het school-
ondersteuningsprofiel aangescherpt en opnieuw vastgesteld. 
 
Er is vanuit de identiteit van de school vorm gegeven aan een passend aanbod in het kader 
van de Wet Passend Onderwijs: 

 De ’Meanderklas’ -waarin kinderen in korte periode extra vaardigheden kunnen ontwikkelen 
die vervolgens in de klas worden ingezet- is in 2015 verder ontwikkeld en uitgebouwd. 

 Er is geïnvesteerd in een ondersteunend Pedagogisch medewerker. Deze wordt zowel in de 
Meanderklas als in de klassen ingezet. 

 De klassenassistente werd in 2015 ingezet voor de individuele begeleiding van kinderen met 
leerachterstanden. 

 Professionalsering van het Handelingsgericht werken is gerealiseerd. In alle klassen wordt 
gewerkt volgens het HGW model waarbij het onderwijs gedifferentieerd wordt aangeboden en 
er gekeken wordt naar belemmerende en stimulerende factoren bij het leerproces. Het 
kunnen omgaan met verschillen is hierdoor sterk verbeterd. 

 
 Implementatie kwaliteitsinstrumenten 

 Het genormeerde volgsysteem ‘Zien’ is in gebruik genomen om de sociaal emotionele 
ontwikkeling van de kinderen in beeld te brengen. 

 Het online instrument WMK-PO is ingezet voor het evalueren van de kwaliteitszorg onder 
medewerkers en ouders. Volgende evaluaties zijn in de tijd uitgezet. 

 De leerkrachten hebben hun bekwaamheidsdossiers aangevuld en gedigitaliseerd via WMK-
PO. 

 Er is een POP- cyclus opgesteld welke is gekoppeld aan het individuele scholingsbeleid. 
 

 Terugdringen ziekteverzuim 

 Er is een samenwerking aangegaan met Vechtstad Consultancy om de 
bedrijfsgezondheidszorg efficiënter te organiseren.  

 Een nieuwe bedrijfsarts is aangetrokken voor afgestemde begeleiding van langdurig zieken en 
het optimaliseren van re-integratie, verbonden aan Vechtstad. 

 Verzuimsignaal, een online applicatie van Vechtstad, is in gebruik genomen voor het beheren 
en bewaken van langdurige verzuimtrajecten.  

 In samenwerking met het vervangingsfonds is een start gemaakt met Plan V, een traject om 
het ziekteverzuim te verlagen en de school voor te bereiden op het eigen risicodragerschap. 

 
Ontwikkelingen externe kwaliteitszorg 
 

 Er is een nauwe samenwerking vormgegeven met Samenwerkingsverband De Stroming. Er 
worden actief ambulant-, preventief begeleiders en een orthopedagoog ingezet bij zorgvragen 
en vroegtijdige signalering. 
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 Er is regelmatig overleg met diverse externe deskundigen; antroposofisch arts, fysiotherapeut, 
orthopedagoog, dramatherapeute en kunstzinnig therapeute om als expertiseteam in te 
zetten. 

 Bureau PRO leren & gedrag verzorgt dyscalculie en dyslexie begeleiding op school onder 
lestijd. Sinds de aanvang van het nieuwe schooljaar is dit uitgebreid met een tweewekelijks 
inloopspreekuur in de school. Zowel ouders als leerkrachten kunnen vrijblijvend advies 
inwinnen over het gedrag of leerproces van een kind.  

 Sinds augustus ‘15 is een creatief therapeut aan de school verbonden. Zij komt met haar 
rijdend atelier naar de school. 

 
 
Specifieke inspanningen vanuit de schoolleiding 
 
In 2015 lag vanuit de schoolleiding het accent op het stroomlijnen van de organisatie; het versterken 
van de bedrijfsvoering, het opzetten van een levend HRM- beleid, uitwerken van het cao 
overlegmodel, professionalisering van de medewerkers, het verbeteren van de leeropbrengsten en  
-niet onbelangrijk- meer bewustwording van de identiteit en grote kwaliteit die leeft in de school.  
 
Op meerdere gebieden heeft de schoolleiding zich ingezet om de school en haar identiteit 
zichtbaarder te maken. Zo is een nieuwe website gelanceerd en investeerde de schoolleiding in een 
actieve bijdrage aan lokaal overleg met buurt, wijk en gemeente. Ook werd de samenwerking met  
VO- school voor Vrije School onderwijs het ‘Michael College’ concreter vormgegeven. 
Intern werd het gesprek gestart naar nadrukkelijker profilering van de school; de opgave voor ’16 om 
zichtbaar te maken wat de school nu al te bieden heeft aan 21e -eeuwse vaardigheden. 
 
Op onderwijskundig gebied werden verschillende vernieuwingen ingevoerd en aangezet. Daarbij heeft 
de schoolleiding ingezet op modernisering van het leerlingvolgsysteem en uitbreiding van de digitale 
omgeving. Het lesrooster is aangepast voor een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van het Vrije 
Schoolonderwijs. Dit houdt automatisch in dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de 
taakuren van leerkrachten; er gaat meer tijd naar lesgevende taken. Het taakbeleid is aangepast 
conform de nieuwe cao-po en transparant en evenwichtig vormgegeven. 
 
 
Klachtenregeling 
 
De interne klachtenregeling is aangescherpt en gecommuniceerd naar ouders. Via deze weg zijn 
meerdere klachten naar tevredenheid afgehandeld en is een gang naar de externe klachtencommissie 
voorkomen. De school is aangesloten bij de Geschillencommissie bijzonder Onderwijs. Er is daar één 
klacht ingediend; deze is ongegrond verklaard. 
De klachtenregeling is te vinden in de schoolgids. Deze is geplaatst op de website. 
 
 
Huisvesting 
 
Het juridisch eigendom van het pand van de Vrije School Michaël Zwolle aan de Bachlaan 8 te Zwolle 
berust sinds 2015 bij de Stichting Vrije School Zwolle;  
In 2015 is in een notariële akte vastgelegd dat Stichting Vrije School Michaël juridisch eigenaar is van 
het pand. 
 
In 2015 is met de regeling Overheveling Buitenonderhoud de bekostiging van het totale pand voor 
rekening van de school gekomen. Er is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld dat is opgenomen in 
de meerjarenbegroting. 
 
Buitenschoolse opvang Doomijn heeft in 2015 het schoolpand verlaten; alle kinderen worden voor 
BSO nu opgevangen op de nabijgelegen locatie de Klooienberg. Door deze verhuizing kon de 
uitbreiding van de school met een vierde kleuterklas intern worden gerealiseerd. 
 
 
Meerjarige investeringen 
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In 2015 is er geïnvesteerd in een vierde kleuterklas. De groei van de school zet hierdoor verder door 
aan de onderkant. 
Daarmee staat de school nog steeds voor een belangrijk vraagstuk met betrekking tot de groei en 
daarmee gepaard gaande de huisvesting. Aangezien de school blijft groeien acht het bestuur ook een 
extra klas 1 noodzakelijk in 2016. Landelijk gezien doen de Vrije Scholen het goed, kennen allen een 
groei, tegen de krimptendens in waar het onderwijs mee te maken heeft. Ook Vrije School Zwolle gaat 
mee in deze beweging.  
Er zullen 128 nieuwe woningen gebouwd worden tegenover de school. Maar gelet op de 
bevolkingsprognoses van de gemeente Zwolle is vervolgens de vraag of onze school daarna weer 
met krimp te maken krijgt, zeer relevant. Uit de prognoses van de gemeente volgt deze conclusie in 
ieder geval wel. 
De school blijft zich dan ook geplaatst zien voor een vraagstuk. Hoeveel moeten we investeren in de 
uitbreiding van onze schoolcapaciteit en voor welke termijn doen we dat dan. Dit onderwerp staat 
prominent bovenaan de bestuurs-agenda. 
 
In 2015 is geïnvesteerd in een aanvulling op het Vrije School onderwijs: de zogenaamde ‘Bewegende 
klas’. Hiertoe is speciaal meubilair aangeschaft. De klas voldoet aan de vooraf bepaalde 
doelstellingen en zal de komende jaren worden gecontinueerd en verder worden uitgebreid. 
 
Voor een nieuw ‘Groen Plein’ is er geïnvesteerd in het ontwerp en de opstartkosten. Fondsen zijn 
aangeschreven en bijdragen zijn deels toegekend voor verdere uitvoering. 
 
Om blijvend aan te sluiten bij deze tijd, moderniseert de school haar ICT-mogelijkheden. Over 
meerdere jaren wordt het aantal computers voor de kinderen uitgebreid. Dit jaar is geïnvesteerd in 
nieuwe laptops voor de leerkrachten. De oude laptops zijn doorgeschoven naar de klassen, waar ze 
worden ingezet met remediërende programma’s.  
 
De voorgenomen investeringen om kasten successievelijk te vervangen zijn in 2015 gedaan. Deze 
zullen in 2016 een vervolg krijgen. 
 
Er wordt de komende jaren ingezet op het vernieuwen van de boeken in de school. Dit jaar is 
geïnvesteerd in kleuterboeken en een Engelse methode. 
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Financiën 
 
De financiële positie op 31 december 2015 
 
De financiële positie van de school is in 2015 verbeterd.  
 
 
Analyse resultaat 2015 t.o.v. de begroting 2015 
De begroting van 2015 komt op een resultaat van € 32.714. De werkelijke (gerealiseerde) exploitatie 
sluit met een positief resultaat van € 107.869.  
In werkelijkheid is het resultaat dus beter dan begroot. 
 
Cijfermatig valt het verschil, in hoofdlijnen, als volgt te verklaren: 
 
Resultaat gunstiger door:         €       
 
Hogere rijksbijdragen OCW       61.470 
Hogere overige subsidies OCW       39.508 
Hogere doorbetaling rijksbijdrage SWV      39.917 
Hogere gemeentelijke bijdrage         1.000 
Hogere overige baten        25.115 
Lagere afschrijvingslaten            260 
Hogere financiële baten             236 
Lagere financiële lasten             294 
           167.800 
       
Resultaat ongunstiger door:  
 
Hogere  personele lasten      81.677 
Hogere huisvestingslasten        8.442 
Hogere overige lasten         2.526 
  
    92.645 
 
Beter resultaat 2015 t.o.v. begroting 2015        75.155 
 
De belangrijkste oorzaken voor de verschillen ten opzichte van de begroting zijn: 
 
Hogere rijksbijdragen OCW  
Niet begroot zijn de herzieningen P&A en de Personele bekostiging. 
  
Hogere overige subsidies OCW  
Niet begroot zijn de zij-instroom en aanvullende bekostiging buitenonderhoud. 
 
Hogere doorbetaling rijksbijdrage SWV  
Niet begroot de doorbetalingen rijksbijdragen SWV. 
 
Hogere gemeentelijke bijdrage 

Gemeente Zwolle heeft een eenmalige bijdrage van voor een groen schoolplein en deze was niet 
begroot. 
 
Hoger overige baten 
Er is bij de begroting uitgegaan van het voorzichtigheidsprincipe voor de ontvangst van de 
ouderbijdrage, aangezien dit op vrijwillige basis is. De resterende baten zijn onverwacht 
binnengekomen loonkostenvergoeding van de verzekering en oude rekening waar alsnog van de 
medehuurder een bijdrage is voldaan. 
 
De hogere personele lasten 
De loonsverhoging is niet begroot en bij de begroting is uitgegaan van een lager aantal Fte’s. 
Tevens is er een herberekening van de premie vervangingsfonds hoger uitgevallen. 
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Hogere huisvestingslasten 
De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is te laag begroot aangezien een groot deel van de 
onderhoudskosten nu ten laste van het bevoegd gezag komt en in 2015 is voor het eerst gestart met 
een meerjarig onderhoudsplan. 
 
 
Analyse resultaat 2015 t.o.v. het resultaat  2014 
Het resultaat van 2014 was € 57.383 positief. De exploitatie van 2015 sluit met een positief resultaat 
van € 107.869. Het resultaat van 2015 is € 50.486 beter dan het resultaat van 2014. 
 
Cijfermatig valt het verschil, in hoofdlijnen, als volgt te verklaren: 
 
Resultaat gunstiger door:             €       
 
Hogere rijksbijdragen                  92.415 
Hogere overige overheidsbaten                   1.427 
Hogere doorbetaling rijksbijdrage SWV                35.727 
Lagere financiële lasten                       116 
            
           129.685 
 
Resultaat ongunstiger door:  
Lagere gemeentelijke bijdrage        3.735 
Lagere overige baten         5.257 
Hogere personeelslasten      40.800 
Hogere afschrijvingen            390 
Hogere huisvestingslasten          15.911 
Hoger overige lasten       12.612 
Lagere financiële baten       494 
 
            79.199 
 
Beter resultaat 2015 t.o.v. resultaat 2014       50.486 
 
De belangrijkste oorzaken voor de verschillen ten opzichte van vorig jaar zijn: 
 
Hogere rijksbijdrage  
Hogere rijksbijdrage P&A en de Personele bekostiging.  
  
Hogere doorbetaling rijksbijdrage SWV 
Een deel van deze doorbetaling is als negatieve kosten geboekt. 
 
Lagere gemeentelijke bijdrage 
De bijdrage in 2014 betrof een eerste inrichting welke is afgerond.  
 
Lagere overige baten 
In 2014 is er een achterstallige betaling van servicekosten betaald. 
 
Hogere personele lasten  
Er is meer personeel in dienst en er is sprake van een loonsverhoging in verband met een nieuwe 
CAO. Dit werd deels gecompenseerd door vervangingsfondsgelden een trede herberekening 
beïnvloed dit echter negatief. 
 
Hogere huisvestingslasten 
Extra dotatie onderhoudsvoorziening. Sinds 2015 is er een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. 
  
Hogere overige lasten 
De diensten van de Stroming in 2015 waren in 2014 niet aanwezig. Daarnaast is er een 
eindafrekening van het kopieerapparaat. 
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Investeringsbeleid 
 
Investeringen van € 200 of meer worden geactiveerd. Aanschaffingen beneden dit bedrag worden 
rechtstreeks in de exploitatierekening verantwoord. 
Het bestuur hanteert de volgende afschrijvingstermijnen: 
Gebouw en terreinen 20 – 40 jaar 
Kantoor- en schoolmeubilair 20 jaar 
Inventaris en apparatuur 10 jaar 
Leer- en hulpmiddelen 8 jaar 
Ict apparatuur 5 jaar  
 
Er is voor € 8.929,= geïnvesteerd in 2015 en voor € 10.640,= activa aangeschaft waar een subsidie 
tegenover staat. Er was voor 2015 € 25.600 begroot. 
Voor 2016 bedragen de totale voorgenomen investeringen € 58.750. 
 
Analyse balansposten 2015 t.o.v. 2014 
 
De boekwaarde van de materiële vaste activa is gedaald met € 6.278, dit is het saldo van de 
afschrijving minus de investering. 
Vlottende activa is met € 122.349 toegenomen, de overige vorderingen stijgen met € 4.111,  in 
verband met ontvangsten vanuit het vervangingsfonds december en overlopende activa stijgen met € 
16.946 door een vorderingen op de gemeente in verband met eerste inrichting. De vordering bij 
ministerie van OCW daalt met € 3.147. Per saldo is er een aanzienlijke stijging in de vorderingen (die 
in januari 2016 is afgelopen).  
 
De kortlopende schulden dalen met € 7.066. Door zowel stijging van crediteuren als afdrachten 
loonheffing en overlopende passiva en een daling van de kortlopende schulden wordt dit gerealiseerd. 
Omdat het om een momentopname gaat, is deze daling niet verder gespecificeerd.  
 
 
Financieringsbeleid 
 
Voor het komende jaar verwacht de directie voor € 58.750 te investeren.  
 
Treasuryverslag 
 
Onder ‘treasury’ verstaan we het beheren van onze (tijdelijk of langdurig) beschikbare financiële 
middelen zodat we te allen tijde aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen en tegelijkertijd de 
liquide middelen laten renderen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van rentedragende 
bankrekeningen en deposito’s of beleggingen. 

 
De Stichting Vrije School Zwolle heeft in 2015 een eigen treasurystatuut opgesteld binnen de kaders 
van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 1 januari 2010, 
houdende regels over het beleggen en belenen van publieke middelen (“Regeling beleggen en 
belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010”).  
 
De financiële administratie van Stichting Vrije School Zwolle wordt verzorgd door het Onderwijsbureau 
Twente te Borne. De Stichting Vrije School Zwolle heeft haar liquide middelen ondergebracht bij de 
Rabobank Noord Twente en een deel bij de ING en maakt voor haar tijdelijke overtollige middelen 
gebruik van een internet spaarrekening. 
 
De rentevergoeding over het jaar 2015 bedraagt € 500 hetgeen neerkomt op een rentepercentage van 
0,4% (vorig jaar 0,8%) over het gemiddelde rekeningcourantsaldo.  
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 Prestatiebox Primair Onderwijs 

 

De middelen van de Prestatiebox zijn ingezet voor: 
 

 Investering in begeleiding van jonge leerkrachten om van start bekwaam naar basis bekwaam 
te groeien. 

 Investering in begeleiding nieuwe reguliere leerkracht in het vrijeschool curriculum om 
vrijeschool leerkracht te worden. 

 Investering in extra begeleiding zij- instroomleerkracht. 

 De Interne cultuurcoördinator (ICC-er) heeft een LB-functie met de verantwoordelijkheid voor 
het cultuuronderwijs. Hiervoor werd scholing gevolgd. 

 Individuele scholing van leerkrachten op het gebied van klassenmanagement en passend 
onderwijs. 

 Individuele scholing taalonderwijs LA-leerkracht tot LB-taalcoördinator. 

 Vervolgscholing Handelingsgericht werken door leerkrachten van de kleuterschool. Het maken 
van groepsplannen taal en rekenen was speerpunt.  

 Professionalisering van leraren, IB en schoolleider. 

 Door het team is het laatste deel van het scholingstraject 'dynamische oordeelsvorming' 
gevolgd. Het afrondende jaar was gericht op het implementeren van de techniek in de gehele 
organisatie. Zowel in de communicatie naar ouders, als wel in de collegiale intervisie, als in het 
leiden van mandaatgroepen en de besluitvorming tijdens vergaderingen.  

 Daarnaast is door alle leerkrachten het laatste jaar gevolgd van het driejarig scholings-en 
coaching traject coöperatief leren voor Vrije scholen.  

 De schoolleider volgde enkele opleidingsdagen voor schoolleiders.  
 
De verantwoording besteding Prestatiebox: 
 

 In alle klassen wordt zowel opbrengst- als handelingsgericht gewerkt met meetbare 
doelstellingen, geformuleerd en gericht op het maken van groepsplannen en didactische 
groepsoverzichten.  

 De opbrengsten worden transparant gemaakt en verwerkt in trendanalyses.  

 Geen onder presterende klassen.  

 Zich meetbaar ontwikkelende professionele leerkrachten. 

 Alle leerkrachten binnen de daarvoor afgesproken termijn functionerend op minimaal basis 
bekwaam niveau. 

 Het Vrijeschool curriculum wordt in alle klassen geboden; op alle roosters is het cultuuronderwijs 
geborgd. De professionalisering van de leerkrachten en kwaliteit van het cultuuronderwijs wordt 
bewaakt en ontwikkeld door de ICC-er. 
 
De volgende ambities gericht op professionalisering waar het bestuur zich specifiek op heeft 
gericht: 

 De bekwaamheid van leraren met betrekking tot zowel opbrengst- als handelingsgericht werken 
is op orde.  

 De bekwaamheid van leraren om het onderwijs af te stemmen op verschillen binnen de klas is 
op orde.  

 De bekwaamheid van leraren in het kader van passend onderwijs op het gebied van 
(vroegtijdige) signalering en adequaat omgaan met ontwikkelingsproblemen wordt vergroot.  

 De bekwaamheid van leraren met betrekking tot cultuuronderwijs wordt vergroot.  

 De bekwaamheid van leraren op het gebied van coöperatief leren voor Vrije Scholen, is op orde.  
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Continuiteïtsparagraaf 

 
Continuïteit 

 
In de brief van 20 december 2013 geeft de minister van OC&W aan dat de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs (RJO) is uitgebreid met een voorschrift dat voorziet in de opname in het jaarverslag van de 
zogeheten Continuïteitsparagraaf.  
Stichting Vrije School Zwolle onderkent het belang hiervan.  
 

    

      

 Kengetallen     

      

  2015 2016 * 2017 * 2018 * 

 Personele bezetting     

 - Directie 1,00 1,00 1,00 1,00 

 - OP 11,71 12,71 12,71 12,71 

 - OOP 2,17 2,17 1,67 1,67 

 
 
Leerlingentelling per 1 oktober 247 263 275 287 

      

      

 

* Prognoses 
 
     

 
 

In de begroting vanaf 2016 hebben wij rekening gehouden met personeelsuitbreiding als gevolg 
van het stijgende leerlingenaantal. 
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Meerjarenbegroting     

     

Balans     

     

Activa 2015 * 2016 2017 2018 

Vaste activa         

Materiële vaste activa 110.925 155.375 166.030 168.891 

Totaal vaste activa 110.925 155.375 166.030 168.891 

          

Vlottende activa         

Vorderingen 86.848 86.848 86.848 86.848 

Liquide middelen  248.871 228.466 236.176 328.638 

Totaal vlottende activa 335.719 315.314 323.024 415.486 

          

Totaal activa 446.644 470.689 489.054 584.377 

     

     

     

Passiva 2015 * 2016 2017 2018 

          

Eigen vermogen         

Algemene reserve 269.218 286.323 315.722 403.149 

Bestemmingsreserve Publiek 31.820 31.820 31.820 31.820 

Totaal Eigen vermogen 301.038 318.143 347.542 434.969 

          

Voorzieningen         

Voorziening Groot Onderhoud 16.614 22.754 11.720 19.616 

Voorziening Jubilea 1.704 1.704 1.704 1.704 

Totaal voorzieningen 18.318 24.458 13.424 21.320 

          

Kortlopende schulden         

Crediteuren 20.035 20.035 20.035 20.035 

Belastingen en premies sociale 
verz. 43.107 43.107 43.107 43.107 

Schulden ter zake pensioenen 10.033 10.033 10.033 10.033 

Overige kortlopende schulden 1.011 1.811 1.811 1.811 

Overlopende passiva 53.102 53.102 53.102 53.102 

Totaal kortlopende schulden 127.288 128.088 128.088 128.088 

          

Totaal passiva 446.644 470.689 489.054 584.377 
 
2015 * realisatie 2015 . 
 
Toelichting 
De ontwikkeling van de materiële vaste activa is gebaseerd op de voorgenomen investering in 
verband met de groei van het aantal leerlingen. De vorderingen blijven op een gelijk niveau 
aangezien het grootste gedeelte de vordering op het ministerie betreft. De mutatie van het eigen 
vermogen in de komende jaren is het gevolg van exploitatieresultaten zoals hierna gepresenteerd. 
De voorziening (groot) onderhoud is nieuw en de mutaties zijn als gevolg van de voorgenomen 
dotaties en onttrekkingen. Een meerjarig onderhoudsplan is inmiddels aanwezig. De post liquide 
middelen fungeert als sluitpost. 
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Staat / Raming van baten en Lasten 
    

Baten 2015 * 2016 2017 2018 

Rijksbijdrage 1.180.514 1.195.561 1.256.669 1.319.036 

Overige overheidsbijdragen en 
subsidies 1.000 0 0 0 

Overige baten 68.715 50.000 40.000 40.000 

Totaal Baten 1.250.229 1.245.561 1.296.669 1.359.036 

          

Lasten 2015 2016 2017 2018 

Personeelslasten 947.684 1.018.690 1.058.015 1.058.015 

Afschrijvingen 15.206 14.300 14.795 15.139 

Huisvestingslasten 66.941 82.126 87.228 90.228 

Overige lasten 112.509 112.390 106.884 107.880 

Totaal lasten 1.142.340 1.227.506 1.266.922 1.271.262 

          

Saldo Baten en Lasten 107.889 18.055 29.747 87.774 

          

Saldo financiële bedrijfsvoering -20 -950 -348 -348 

Totaal resultaat 107.869 17.105 29.399 87.426 
 

     
2015 * realisatie 2015 . 
     

Toelichting 
Door de te verwachten leerlingenstijging zal een lichte inkomstenstijging te verwachten zijn.        
Daarentegen zal getracht worden, met een stijging van één fte om de leerlingen op te vangen. Dit 
betekent dat de personele lasten in 2016 met één fte voor 5 maanden en de daarop volgende jaren 
voor het gehele jaar zal stijgen. Ondanks de stijging van de lasten zal het resultaat licht stijgen. In 
2018 zal dan wederom een omslag punt komen of er weer één fte zal worden toegevoegd, echter is 
dit voorlopig niet begroot. Er wordt nog steeds van een leerlingenstijging uitgegaan omdat blijkt dat 
ook begin 2016 deze trend zich aan het voortzetten is. De begroting wordt opgesteld met het 
voorzichtigheidsprincipe. Dat wil zeggen kosten pas maken indien hiervoor geld aanwezig is en baten 
pas meenemen indien zeker is dat deze worden ontvangen.  
Naast de begroting wordt jaarlijks een formatiebegroting opgesteld ook deze dient als 
signaleringsrapport. Tot slot wordt er maandelijks gekeken of de realisatie in pas loopt met de 
begroting. Al deze financiële aspecten worden indien er significantie afwijkingen besproken, indien de 
realisatie kleine afwijkingen heeft worden deze indien gewenst geanalyseerd.  
  



 
Bestuursverslag 2015  20 

 
Risicoanalyse 

 

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de wijze waarop Stichting Vrije School Zwolle de risico’s 
van de organisatie beheerst. Risico’s worden gezien als die factoren die het behalen van de 
doelstellingen kunnen bedreigen. 

 

De commissie Don heeft naast signaleringsgrenzen voor de financiële kengetallen, ook een risico-
inventarisatie gemaakt. Hierin zijn de volgende risico’s aangemerkt als risico’s/onzekerheden binnen het 
onderwijs die (voor een belangrijk deel) niet beheersbaar zijn en niet kunnen worden voorzien: 
 

 Fluctuatie in leerlingenaantallen 
 Financiële gevolgen van arbeidsconflicten 
 Instabiliteit in de bekostiging 
 Onvolledige indexatie van de bekostiging 
 Overige risico’s 

 

Voor deze risico’s heeft de Commissie Don de signaleringsgrenzen voor de bufferliquiditeit voor 
kleine besturen gesteld op 10% (zoals de Vrije School Zwolle) en voor grote besturen op 5%. 
Risicomanagement krijgt aandacht binnen de Vrije School Zwolle. De risicoanalyse is een verdere 
onderbouwing van het buffervermogen dat de Vrije School Zwolle noodzakelijk acht. De risico’s zijn 
gedefinieerd als ‘die factoren die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen’.  
Er is gebruik gemaakt vaan een web-based softwaretool, die de PO-raad samen met deskundigen 
uit de accountancy en het onderwijsveld heeft ontwikkeld. De tool bevat standaard een veelvoud aan 
vragen/risico’s die zijn onderverdeeld in een vijftal domeinen. 

 
De bestuurder heeft per domein alle vragen doorlopen. Per risico is de kans op schade en de impact 
ingeschat en zijn er beheersmaatregelen genoemd. Zo resteert een ‘netto’ risicoprofiel per domein.  
Tevens is aangegeven of het risico van korte ( binnen 1 jaar) of van lange duur is en of het risico na 
de maatregelen wordt beheerst. De in 2014 in beeld gebrachte risico’s zijn in 2015 nader bekeken en 
waar mogelijk adequaat afgedekt. De risico’s met betrekking tot het ziekteverzuim worden in 2016 nog 
verder afgedekt. 
 
Risico’s met betrekking tot personeelsbeheer: 

 Wegvallen van een sleutelpositie van een functionaris: de overdraagbaarheid van 
sleutelposities in de school zijn vergroot door verbeterde en gedigitaliseerde bedrijfsvoering, 
het opstellen van werkbeschrijvingen en overdrachtsdocumenten. Daarnaast is het risico op 
het wegvallen van de schoolleiding intern afgedekt door de aanwezigheid van een leerkracht 
met de benodigde kwalificaties voor schoolleider. In geval van afwezigheid vervangt zij de 
schoolleiding. Ook de Intern begeleider kan worden vervangen door een gekwalificeerde 
intern begeleider. 

 Voorgenomen wijze van omgang met de wetswijziging met betrekking tot vervanging van ziek 
personeel- zoals deze zal worden opgenomen in het bestuursformatieplan 2016-2017. 
De school heeft een pedagogisch medewerker in dienst met voldoende didactische- en 
pedagogische competenties om klassen kort-tijdelijk te vervangen. Hier werken we volgens 
het ‘open-deurenbeleid’. De betreffende pedagogisch medewerker is op de hoogte van het feit 
dat deze vervangdagen niet in de lerarenschaal LA uitbetaald kunnen worden. Deze dagen 
zijn niet te declareren bij het Vervangingsfonds omdat er geen sprake is van een bevoegdheid 
als leerkracht. 
Daarnaast heeft de school een klassenassistente in dienst met een onderwijsbevoegdheid 
voor het middelbaar onderwijs. Ook zij is prima in staat om een klas les te geven. Ook met 
deze medewerkster zijn afspraken gemaakt zoals hierboven beschreven. 
De school heeft 0,2 boven- formatief gereserveerd voor de andere vervangdagen die nodig 
zijn. 
Met de leerkracht die als zij-instromer werkt, zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de 
vervanging; zij zal vervangen op de dagen dat ze niet werkt en geen opleiding geniet. 
Voor eventueel langdurige vervanging zal de school gebruik maken van externe invallers met 
Vrijeschoolachtergrond en –bevoegdheid. Deze invallers worden ‘gereserveerd’ voor 
langdurige vervanging zodat de school niet vaker dan twee keer een beroep op ze hoeft te 
doen en op die manier niet ongewenst verplichtingen aangaat. 
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De school is in gesprek met collega VO, het Michael College, welke valt onder Openbaar 
Onderwijs Zwolle. Zij zijn bereid invallers aan te leveren en zoeken uit of dit binnen de 
invalpool van OOZ geregeld kan worden via detachering met het risico voor OOZ. 

 
Risico’s met betrekking tot personeelsbeleid: 

 Ziekteverzuim ligt structureel boven het landelijk gemiddelde: de soort en het verloop van het 
ziekteverzuim op de school is nader onderzocht. Hieruit blijkt dat het aantal ziektemeldingen 
en kortdurend ziekteverzuim gelijk is aan het landelijke gemiddelde. Het hoge ziekteverzuim 
heeft zijn oorzaak in enkele langdurige zieken. Om dit terug te dringen is een begin gemaakt 
met een eigen verzuimbeleid en is aangevangen met Plan V, een traject in samenwerking met 
het Vervangingsfonds om verzuim terug te dringen en voorbereid te zijn op het toekomstig 
eigen-risicodragerschap. 

 Geen vastgesteld beleid over het gewenste functiebouwwerk: er is beleid opgesteld over het 
functiebouwwerk van de school, de ambities hierin zijn vastgelegd in het meerjarig schoolplan. 

 
Risico’s met betrekking tot onderwijs: 

 Gebrekkige ICT toepassing in onderwijs: vanuit de antroposofische grondslag van de school 
is het een welbewuste onderwijskundige keuze om ICT slechts beperkt toe te passen in ons 
onderwijs. Om de risico’s af te dekken en tegemoet te komen aan de moderne eisen van de 
maatschappij zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd. Er zijn een aantal remediërende 
ICT-programma’s aangeschaft en ingezet, er heeft een uitbreiding plaatsgevonden van 
hardware: laptops, ipads en daisyspelers. Daarnaast is gestart met de inzet van ICT als 
onderdeel van de cultuureducatie en is begonnen met het opstellen van een leerlijn ICT 
binnen het Vrije Schoolonderwijs.  

 
 
 
 
 
 
Disclaimer 

 
Bij het opstellen van deze paragraaf is ingegaan op de toekomstige situatie van de Vrije School 
Zwolle. Uiteraard laat zich de toekomst niet voorspellen en is de kans zeer groot dat bovenstaande 
cijfers in werkelijkheid afwijken. Immers, het onderwijs is onderhevig aan politieke besluitvorming en 
demografische ontwikkelingen. Binnen onze planning- en control cyclus is opgenomen dat we 
minimaal jaarlijks nagaan of onze uitganspunten passend blijven en of het scenario dat ten grondslag 
ligt aan bovenstaande cijfers nog geldig is. Er kan daarom geen keiharde garantie worden afgegeven 
over de toekomstige realisatie van bovenstaand scenario. 
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A2 Verslag Toezichthoudend orgaan 
 
In 2010 heeft het toenmalig bestuur gekozen zich te conformeren aan de “Code goed bestuur” zoals die 
door de leden van de PO-raad op 21 januari 2010 is vastgesteld. De VSM is lid van de PO-raad en is 
derhalve ook gehouden te handelen naar deze code. 
 
In 2011 is de functiescheiding tussen het bevoegd gezag en de toezichthouder(s) tot stand gekomen. 
Het gekozen model daarbij is het zogenaamde ‘one’ –tier model. Hierbij zijn de functies van bestuur en 
intern toezicht in één orgaan van het bevoegd gezag ondergebracht, waarbij scheiding van bestuur en 
toezicht wordt gerealiseerd doordat binnen dat ene orgaan bepaalde functionarissen met de uitoefening 
van het bestuur worden belast en anderen met de uitoefening van intern toezicht. In 2012 is de 
daadwerkelijke statutenwijziging doorgevoerd en is er begonnen met de verdere inrichting van het 
model zoals de profielbeschrijvingen van toekomstige toezichthoudende en uitvoerende bestuurders. 
 
In 2015 is op de volgende wijze bestuurd volgens het ‘one’-tier model: 
 

 Maandelijks bestuursvergadering met de schoolleider (uitvoerend bestuurder). Hierin werd 
gewerkt met een jaaragenda. De toezichthouder werd middels een managementrapportage met 
vaste onderwerpen, inzicht gegeven in het reilen en zeilen van de organisatie. Zowel op het 
gebied van kwaliteit van onderwijs, financiën als ook goed werkgeverschap. Tevens werd 
gerapporteerd hoe nieuw beleid werd geïmplementeerd en of planningen daarvan in de tijd 
werden gehaald.  

 Periodiek is de MR geraadpleegd over belangrijke ontwikkelingen in de school. 
Hoofdonderwerpen waren de ouderbijdragen, het aanpassen van de schooltijden en verplichte 
beleidsstukken. Na advies heeft de MR ingestemd met de vernieuwde schoolgids, het 
vierjarenschoolplan 2015-2019, het vierjarenzorgplan 2015- 2019, het 
schoolondersteuningsprofiel, de schooluitwerking van de nieuwe cao (overlegmodel) en het 
taakurenbeleid. 

 Twee keer per jaar werden de verwachtingen ten opzichte van elkaar tussen onderwijzend 
personeel, schoolleider en toezichthouder gedeeld en werd daar lering uit getrokken.  

 De schoolleider kan te allen tijde terecht voor advies of overleg bij de toezichthoudende 
bestuursleden. 
 

 Afgelopen jaar zijn de middelen vooral ingezet: 
 

- Ter verdere verbetering van de kwaliteit van onderwijs; scholing team en inzet 
klassenassistente en pedagogisch medewerker. 

- Het vernieuwen van het onderwijs door de implementatie en inzet van nieuwe werkvormen 
(scholing en coaching team in coöperatief leren voor Vrije scholen en bal-a-vis-x). 

- De start van een ‘ Bewegende klas’ met aanschaf van specifiek daarvoor bestemd meubilair. 
- Het professionaliseren van de communicatie met ouders als basis voor het Handelingsgericht 

werken door middel van scholing team (laatste jaar driejarig traject). 
- Het bij de identiteit van de school aansluitend vormgeven van Passend Onderwijs. Uitbouwen 

Meanderklasje, opzet expertiseteam, aanscherpen zorgplan en schoolondersteuningsprofiel. 
- Verbeteren beheer en bewaking ziekteverzuim; contract met Vechtstad consultancy voor 

bedrijfsarts, arbeidsdeskundig advies en verzuimapplicatie.  
- Aanschaf nieuw administratie- en leerlingvolgsysteem  
- Start en Inrichting vierde kleuterklas  
- Start met vervanging van het oude meubilair in de klassen 
- Investering in uitdagend leermateriaal voor de kleuters 

 
Bovenstaande activiteiten komen voort uit de pedagogische- onderwijskundige visie en de daaruit 
voortvloeiende beleidsrichting die de schoolleider in nauw overleg met team, MR en toezichthouders wil 
lopen met de school. 
 
De toezichthoudende leden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. 
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A3 Verslag MR 
 
Inleiding: 
Dit is het jaarverslag 2015 van de medezeggenschapsraad (MR) van Vrije school Michaël. In dit 
jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen jaar mee bezig heeft 
gehouden. 
 
Wat doet de MR? 
Iedere school heeft verplicht een MR. Dit is vastgelegd in de wet (WMS). De MR is een orgaan gericht 
op medezeggenschap. De MR bestaat uit een afvaardiging van het (onderwijzend en 
onderwijsondersteunend) personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over 
belangrijke schoolzaken, zoals verbetering in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een 
lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ICT, de veiligheid op school, passend 
onderwijs, het zorgplan en de wijze waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij 
andere activiteiten. 
 
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en het bestuur van de school de MR om 
advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven; 
instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. 
 
De directie heeft instemming nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, 
schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). 
 
Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal 
voor ouders en leerkrachten met vragen of opmerkingen. 
 
Samenstelling 
Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit 
van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De omvang van de MR hangt af 
van het aantal leerlingen van de school. De MR van Vrije school Michaël bestaat uit 6 deelnemers: 
drie personeelsleden en drie ouders. 
 
Op 31 december 2015 is de MR als volgt samengesteld 
 
Namens de ouders: 

- Arthur den Hoedt (voorzitter) 
- Anky Kloosterman (secretaris) 
- Jelmer Wolters 

Namens het personeel: 
- Ria Beuving 
- Jan Vermeulen 
- Ludi Vording tot 1 november 2015 
- Nynke Kompagne per 1 november 2015 

 
Vergaderingen 
 
In het kalenderjaar 2015 is zeven keer vergaderd door de MR. 

- 9 december 2015 
- 28 oktober 2015 
- 2 september 2015 
- 4 juni 2015 
- 30 april 2015 
- 18 maart 2015 

- 10 februari 2015 
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Werkzaamheden inhoudelijk 
 
De nieuwe MR heeft zich de eerste helft van 2015 bezig gehouden met de volgende 
vragen/onderwerpen. 

- Ouderbijdrage lopend schooljaar 2015-2016. 
- De MR adviseerde de schoolleiding over het beleid omtrent de ouderbijdrage op langere 

termijn. Daarbij hebben we andere aanpak bepleit dan tot nog toe gebruikelijk. Belangrijke 
aspecten in ons advies zijn: het werken met een begroting vooraf, duidelijke en specifieke 
verantwoording achteraf, een aparte rekening voor de ouderbijdrage, minder hoge bijdragen. 
De MR heeft ook een voorstel gedaan voor een begroting ouderbijdrage 2015-2019. 

- Nieuwe CAO 
- Begroting 2015-2018 
- Nieuwe schooltijden per 2015/2016. Op 16 juni 2015 vond een ouderavond plaats, op initiatief 

van de MR omdat er veel onrust was onder ouders. 

- Vakantierooster 
- Passend onderwijs 

In het tweede deel van 2015, is het volgende aan de orde geweest. 

- Speerpunten van de MR voor het schooljaar 2015/2016. Dat zijn: 
o Financiën/ouderbijdrage. 
o Passend onderwijs.  
o Communicatie/verbinding (ouders en bestuur) 

- Schoolplan 2015-2019 (instemming verleend) 
- Ondersteuningsprofiel (instemming verleend) 
- Schoolgids (advies) 
- Zorgplan (advies) 
- Op 23 september 2015 vond een overleg plaats (periodieke afstemming) tussen 

schooldirectie en MR. Aan de orde kwam: Passend onderwijs, Evaluatie schooltijden, 
Ouderbijdrage. 

- Interview met Ria Beuving over haar werk als IB-er 
- Straling wifi, dect, gsm in de school (beleid i.v.m. gezondheid) 
- Verkeersveiligheid rondom school. 

 
 



Kengetallen

Signalerings-

grens PO Streefwaarde 2011 2012 2013 2014 2015

Financiële kengetallen

Liquiditeit (current ratio) < =  1,00 2,20 0,82 1,05 1,59 2,64

Solvabiliteit 1 <  30% 45% 29% 46% 58% 67%

Solvabiliteit 2 < =  30% 45% 30% 47% 59% 72%

Rentabiliteit 3 jaar negatief -7% -8% 4% 5% 9%

Weerstandsvermogen - 5% -4% 1% 7% 16%

Kapitalisatiefactor > 60% 33% 22% 21% 24% 31%

Financieringsfunctie - 9% 9% 9% 9% 9%

Transactiefunctie - 12% 19% 14% 12% 10%

Financiële buffer > 10% 13% -6% -2% 3% 12%

Toelichting

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden

Geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen.

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / totaal passiva

Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.

Solvabiliteit 2: (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal passiva

Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.

Rentabiliteit: resultaat / totale baten

Geeft aan welk deel van de totale baten over blijft na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen: (eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / Rijksbijdrage

Is de verhouding tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de 

Rijksbijdragen.

Kapitalisatiefactor: (balanstotaal -/- gebouwen en terreinen) / totale baten

Meet het verband tussen het kapitaal dat een bestuur gebruikt voor haar activiteiten en de inkomsten.

A4  Kengetallen en grafieken
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Kengetallen

Signalerings-

grens PO

Streef-

waarde 2011 2012 2013 2014 2015

Ratio's

Personele lasten/Rijksbijdrage >=  95% 96% 111% 85% 86% 80%

Personele lasten/Totale baten >=  90% 88% 93% 80% 80% 76%

Eigen vermogen/Totale baten - 17% 8% 12% 17% 24%

Personele lasten/Totale lasten - 82% 86% 84% 85% 83%

Salarislasten per FTE - 57.149€   59.547€   58.468€   62.224€   63.718€   

Personele lasten per FTE - 61.565€   72.903€   65.825€   66.341€   63.698€   

Toelichting

Personele lasten / Rijksbijdrage

Geeft aan in hoeverre een instelling de gelden van het Rijk aanwendt voor personele lasten.

Personele lasten / Totale baten

Geeft aan in hoeverre een instelling de totale inkomsten aanwendt voor personele lasten.

Eigen vermogen / Totale baten

Deze ratio geeft een indicatie van het risicomanagement bij de instelling.

Personele lasten / Totale lasten

Geeft aan hoeveel de instelling uitgeeft aan personele lasten. Dit is met name trendmatig een 

belangrijk signaal.

Salarislasten per FTE

Geeft aan wat de salarislasten zijn per FTE. 

Personele lasten per FTE

Geeft aan wat de totale personele lasten per FTE zijn. 

Huisvestingslasten per m2

Geeft aan wat de huisvestingslasten per m2 zijn van de totale instelling.

Kengetallen en grafieken vervolg
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Personele lasten per FTE
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Algemene gegevens

Bestuursnummer : 78184

Naam instelling : Stichting Vrije School Zwolle

Adres : Bachlaan 8

Postcode : 8031 HL

Plaats : Zwolle

Telefoon : 038-4225448

E-mailadres : schoolleider@vrijeschoolzwolle.nl

Website : www.vrijeschoolzwolle.nl

Contactpersoon : Mw. D. Wessels

Telefoon : 038-4225448

E-mailadres : schoolleider@vrijeschoolzwolle.nl

BRIN-nummer

06ZZ : Vrije School Michael

A5  Instellingsgegevens
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Stichting Vrije School Zwolle

Jaarrekening 2015



B  Jaarrekening 2015

B1 Grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 

Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die 

uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. 

Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

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

kosten, tenzij anders vermeld.

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.

Activiteiten

De stichting Vrije School Zwolle is bevoegd gezag van de Vrije School Michaël, een school voor 

basisonderwijs op bijzondere grondslagen.

Vergelijkende cijfers

De cijfers van 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met de cijfers van 2015 mogelijk 

te maken.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 

voorgaande jaar met uitzondering van een onderhoudsvoorziening welke is opgenomen onder het kopje 

stelselwijziging.

Stelselwijziging

Met ingang van boekjaar 2015 is sprake van een onderhoudsvoorziening in verband met de overheveling 

van het buitenonderhoud per 1-1-2015. Op grond daarvan is met ingang van1 januari 2015 een voorziening 

gevormd. De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 

de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen 

maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het 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 jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de 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 verwachte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 

percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het materieel vast actief. Over terreinen en 

vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. De gehanteerde activeringsgrens bedraagt € 200.
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Onderhoudskosten worden rechtstreeks verantwoord in de staat van baten en lasten.

Investeringssubsidies

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa waarop de 

subsidies betrekking hebben.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan 

de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking 

staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Eventuele rekening-courantschulden bij 

banken zijn opgenomen onder de schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.

Algemene Reserve

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

gefinancierde activiteiten.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de stichting. Deze wordt 

opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de 

gerealiseerde baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste 

van de algemene reserve gebracht. 

Bestemmingsreserves

Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de 

huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden, waarbij om die reden door het bestuur een 

beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht. De gehanteerde bestemmingsreserves zijn 

achtereenvolgens: 

                                                                                   

- De materiële reserve ter dekking van de vervanging van materiële vaste activa, alsmede het 

  opvangen van tekorten in de materiële exploitatie. Deze reserve bedraagt op balansdatum 

  € 16.000.                                            

- De personele reserve ter dekking van ontstane tekorten in de formatie en onvoorziene   

  personele lasten. Deze reserve bedraagt op balansdatum € 15.820.                                                                                                                                 

                                                                                                                           

Het bestuur van de instelling heeft deze beperking aangebracht.

Voorzieningen

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 gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 

wikkelen, tenzij anders vermeld.

Voorziening ambtsjubileum

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor 

verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden.
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Onderhoudsvoorziening

Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud wordt 

rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening gebracht. De meerjarenonderhoudsvoorziening is gevormd 

op basis van eigen dotaties en verminderd met uitgaven voor groot onderhoud.

Grondslagen voor de bepaling van de exploitatierekening

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW 

subsidies en overige overheidsbijdragen, alsmede de van derden ontvangen overige bijdragen. De baten 

worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, 

gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de 

geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening.

Personele lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de 

rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren 

van extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.

Pensioenen

De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. De 

pensioenverplichtingen uit de regeling worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 

pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie 

als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder en/of 

werknemers wordt een voorziening opgenomen (indien relevant).

Ultimo 2015 en 2014 waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de 

betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 2014 was de 

beleidsdekkingsgraad van het ABP 104,7%. De beleidsdekkingsgraad eind 2015 is 98,7%. De overheid eist 

een beleidsdekkingsgraad van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de beleidsdekkingsgraad niet aan de 

minimale vereisten van de toezichthouder.

Afschrijvingen

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.

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering 

en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende ontvangen

en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van uitgegeven en ontvangen leningen en overige 

kredietfaciliteiten.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Ontvangen en betaalde interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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B2 Balans per 31 december 2015

 

1 Activa

Vaste Activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 53.675         55.421         

1.2.2 Inventaris en apparatuur 49.374         56.524         

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 7.876           5.258           

Materiële vaste activa 110.925        117.203        

Totaal vaste activa 110.925        117.203        

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 800              800              

1.5.2 Ministerie van OCW 59.136         62.283         

1.5.7 Overige vorderingen 5.867           1.756           

1.5.8 Overlopende activa 21.045         952              

Vorderingen 86.848          65.791          

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Banken 248.871       147.579       

Liquide middelen 248.871        147.579        

Totaal vlottende activa 335.719        213.370        

Totaal  Activa 446.644        330.573        

31 december 2015 31 december 2014
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B2 Balans per 31 december 2015

 

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene Reserve 269.218       161.349       

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 31.820         31.820         

Eigen vermogen 301.038        193.169        

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 1.704           3.050           

2.2.3 Overige voorzieningen 16.614         -                   

Voorzieningen 18.318          3.050            

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 20.035         12.467         

2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 43.107         32.967         

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 10.033         11.144         

2.4.9 Overige kortlopende schulden 1.011           29.706         

2.4.10 Overlopende passiva 53.102         48.070         

Kortlopende schulden 127.288        134.354        

Totaal  Passiva 446.644        330.573        

31 december 2015 31 december 2014
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B3 Exploitatierekening over 2015

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.180.514    1.039.619    1.050.946    

3.2 Overige overheidsbijdragen en             

-subsidies 1.000           -                   4.734           

3.5 Overige baten 68.715         43.599         73.971         

Totaal  Baten 1.250.229    1.083.218    1.129.651    

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 947.684       866.006       906.884       

4.2 Afschrijvingen 15.206         15.466         14.816         

4.3 Huisvestingslasten 66.941         58.499         51.030         

4.4 Overige lasten 112.509       109.983       99.897         

Totaal  Lasten 1.142.340    1.049.954    1.072.627    

Saldo baten en lasten 107.889       33.264         57.024         

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 435              200              930              

5.5 Financiële lasten 455              750              571              

Saldo financiële baten en lasten 20-                550-              359              

Totaal resultaat 107.869       32.714         57.383         
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B4  Kasstroomoverzicht 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten 107.889     57.024     

Aanpassingen voor:

    - Afschrijvingen 15.206       14.816     

    - Mutaties voorzieningen 15.268       401          

    - Vorderingen (-/-) 21.057-       2.594-       

    - Kortlopende schulden 7.066-         20.693-     

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 110.240      48.954        

    - Ontvangen interest 435            930          

    - Betaalde interest (-/-) 455            571          

20-               359             

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 110.220      49.313        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 8.928-         1.658-       

Totaal kassstroom uit investeringsactiviteiten 8.928-          1.658-          

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen 101.292      47.655        

Beginstand liquide middelen 147.579     99.924     

Mutatie liquide middelen 101.292     47.655     

Eindstand liquide middelen 248.871      147.579      

2015 2014
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2015

1 Activa
1.2 Materiële vaste activa

Afschrijvings-

jaren

Aanschaf

prijs

Afschrijvingen 

cumulatief

Boekwaarde Aanschaf

Prijs

Afschrijving 

cumulatief

Boekwaarde

1-1-2015 1-1-2015 1-1-2015 31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015

1.2.1 Gebouwen en terreinen

1.2.1.1 Gebouwen 30 70.000       14.579        55.421        -                   -                    1.746             70.000       16.325        53.675         

1.2.2 Inventaris en apparatuur

1.2.2.1 Kantoormeubilair 30 2.477         619             1.858          -                   -                    82                  2.477         701             1.776           

1.2.2.2 Schoolmeubilair 20 47.120       15.086        32.034        1.060           -                    2.359             48.180       17.445        30.735         

1.2.2.3 Inventaris en apparatuur 10 36.609       22.371        14.238        -                   -                    3.661             36.609       26.032        10.577         

1.2.2.4 ICT 5 30.833       22.439        8.394          4.184           -                    6.292             35.017       28.731        6.286           

1.2.2 Totaal Inventaris en apparatuur 117.039     60.515        56.524        5.244           -                    12.394           122.283     72.909        49.374         

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.2.3.1 Leer- hulpmiddelen 8 8.759         3.501          5.258          3.684           -                    1.066             12.443       4.567          7.876           

Totaal 195.798     78.595        117.203      8.928           -                    15.206           204.726     93.801        110.925       

De afschrijvingen zijn per 31 december 2015 als volgt te splitsen:

Gebouwen en terreinen

Gebouwen en terreinen                   2,50% - 5,00%

Inventaris en apparatuur

Kantoormeubilair 5,00%

Schoolmeubilair 5,00%

Inventaris en apparatuur 10,00%

ICT 20,00%

Leermiddelen

Leer- en hulpmiddelen 12,50%

Afschrijvingen

Mutaties 2015

Investeringen Des                                                                      

investeringen
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1.5 Vorderingen

1.5.1 800                  800              

56.563       55.783            

-                 6.574              

2.573         74-                   

1.5.2 59.136             62.283         

5.867         1.756              

1.5.7 5.867               1.756           

6.875         -                      

1.590         -                      

12.055       445                 

525            524                 

-                 17-                   

1.5.8 21.045             952              

Totaal vorderingen 86.848             65.791         

1.7 Liquide middelen

1.7.2 248.871           147.579       

248.871           147.579       

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Stand per Stand per

1-1-2015 31-12-2015

2.1.1 161.349     107.869           -                      269.218       

2.1.2 31.820       -                       -                      31.820         

193.169     107.869           -                      301.038       

2.1.2

16.000       -                       -                      16.000         

15.820       -                       -                      15.820         

31.820       -                       -                      31.820         

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde huisvestingskosten

Tegoeden op bankrekeningen

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten

Te vorderen personele bekostiging

Verrekening fietsplan

Te vorderen P&A

Te vorderen prestatiebox

Ministerie van OCW

Overlopende activa

Tussenrekening personele bekostiging

Overige vorderingen

Totaal Bestemmingsreserves

Algemene Reserve

31 december 2014

Mutaties 2015

Bestemmingsreserve (publiek)

Liquide middelen

Totaal Eigen Vermogen

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

31 december 2015

Materiële

Bestemmingsreserve (publiek)

Personele

31 december 201431 december 2015

Debiteuren
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2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per

1-1-2015 31-12-2015

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea 3.050         1.346-         -                       1.704           

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening -                 27.722       11.207             16.614         

Totaal voorzieningen 3.050         26.376       11.207             -                      18.318         

Stand per

31-12-2015

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1

-                       1.704              1.704           

2.2.3 -                   

16.614             -                      16.614         

Totaal 16.614             1.704              18.318         

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 20.035             12.467         

40.226       29.738            

10              152                 

2.871         2.865              

-                 212                 

2.4.7 43.107             32.967         

8.217         8.869              

1.529         2.230              

256            -                      
31              45                   

2.4.8 10.033             11.144         

-                 27.040            

1.012         2.666              

2.4.9 1.012               29.706         

22.608       20.000            

30.494       28.070            

2.4.10 53.102             48.070         

127.289           134.354       Totaal kortlopende schulden

Onderverdeling saldo per

Overige voorzieningen

31 december 2015 31 december 2014

Voorziening jubilea

Onderhoudsvoorziening

Dotaties Onttrekkingen

Overlopende passiva

31-12-2015

Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva

Te betalen vakantie-uitkering

Afdr. / inh. Participatiefonds

Afdr. / inh. FPU

Crediteuren

Afdr. / inh. ABP

Overige kortlopende schulden

Afdr. / inh. loonheffing

Mutaties 2015

Personeelsvoorzieningen

Netto salarissen

Afdr. / inh. IP/BW

Afdr. / inh. pr Partnerpluspensioen

Schulden terzake pensioenen

Belastingen en premies soc.verz.

Afdr. / inh. Vervangingsfonds

Afdr. / inh. Proteq

Vrijval
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Model G

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving toewijzing Bedrag Ontvangen

Kenmerk Datum toewijzing t/m 2015

€ €

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009-

2017

PO/ZO-

2007/12884
20.000        20.000      x

20.000        20.000      

De prestatie ultimo 2015 conform subsidiebeschikkingToewijzing

Geheel afgerond Niet geheel afgerond
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B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de 

balans blijkende rechten (actief)

Financiële verplichting

Er is sprake van een huurovereenkomst inzake kopieermachines. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse 

betalingsverplichting bedraagt circa € 4.650,- (inclusief btw). De huurovereenkomst is afgesloten op 29-9-2015 

voor de komende 5 jaar met een totale verplichting van circa € 23.250,= (inclusief btw).

Duurzame inzetbaarheid
 

In de CAO PO 2014-2015 zijn een aantal vernieuwende afspraken opgenomen rondom duurzame 

inzetbaarheid van personeel en is de BAPO-regeling vervallen. De nieuwe CAO-regeling

betreffende de duurzame inzetbaarheid geven medewerkers recht op een basisbudget van 40 uur. 

 

Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er sprake van een overgangsregeling 

BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. Deze aanpassing van de CAO heeft ook gevolgen voor de financiële 

verslaggeving van schoolbesturen met ingang van verslagjaar 2014.

 

Op basis van geldende wet- en regelgeving is geconcludeerd dat voor gespaarde uren duurzame inzetbaarheid 

in het kader van het ouderenverlof een voorziening moet worden gevormd. 

 

Het basisbudget (40 uur) duurzame inzetbaarheid voor iedere werknemer kan in principe ook gespaard 

worden. Deze uren worden echter niet meegenomen in de voorziening, voor zover deze uren niet worden 

gespaard voor ouderenverlof.

 

Om uren te kunnen sparen voor ouderenverlof moet de werknemer conform artikel 8.A8 CAO PO vooraf een 

plan indienen, waarin staat hoe deze verlofuren de komende vijf jaren worden ingezet. Uitgangspunt voor het 

waarderen van de voorziening zijn deze plannen, die zwart op wit staan. De basis voor het vaststellen van de 

hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is het aantal uur dat een medewerker op basis van deze 

plannen heeft gespaard (en niet heeft opgenomen) vermenigvuldigd met de loonkosten per uur (rekening 

houdend met de eigen bijdrage en de blijfkans).

 

Indien aan de voorwaarden voor de onderbouwing van een voorziening wordt voldaan moet het bestuur in 

2015 een voorziening vormen.

Er wordt tot nu toe geen gebruik van gemaakt van het sparen van ouderenverlofuren door de medewerkers bij 

De Vrije School Zwolle.
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B7

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Realisatie 

2014

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 1.078.394      1.016.924      985.979         

3.1.2 Overige subsidies OCW 62.203           22.695           60.777           

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen 

SWV 39.917           -                     4.190             

Rijksbijdragen OCW 1.180.514      1.039.619      1.050.946      

Uitsplitsing -                    -                     -                     

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW 907.046         846.725         839.832         

Rijksbijdragen materieel OCW 171.348         170.199         146.147         

1.078.394      1.016.924      985.979         

3.1.2 Overige subsidies OCW
Geoormerkte subsidies 20.000           -                     -                     

Niet-geoormerkte subsidies 42.203           22.695           60.777           

62.203           22.695           60.777           

3.2 Overige overheidsbijdragen en               

-subsidies

Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Realisatie 

2014

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 1.000             -                     4.734             

Overige overheidsbijdragen en                

-subsidies 1.000             -                     4.734             

3.5 Overige baten

Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Realisatie 

2014

3.5.1 Verhuur 940                2.200             16.232           
3.5.5 Ouderbijdragen 53.665           39.999           51.398           

3.5.6 Overige 14.110           1.400             6.341             

Overige baten 68.715           43.599           73.971           

Toelichting op de exploitatierekening over 2015
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Realisatie 

2014

4.1.1 Lonen en salarissen 947.982         822.630         850.601         

4.1.2 Overige personele lasten 61.401           43.376           69.526           

4.1.3 Af: uitkeringen 61.700-           -                     13.243-           

Personeelslasten 947.683         866.006         906.884         

Uitsplitsing -                    -                     -                     

4.1.1 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 700.477         606.882         619.682         

Sociale lasten 161.776         127.379         145.227         

Pensioenpremies 85.729           88.369           85.692           

947.982         822.630         850.601         

4.1.2 Overige personele lasten

Reiskosten (woon- werkverkeer) 5.178             6.376             7.407             

Dienstreizen 4.064             -                     482                
Verhuiskosten 7.634             5.000             3.981             

Personeel niet in loondienst 14.754           -                     39.138           

Vrijwilligersvergoeding 1.001             3.000             -                     

Dotatie personele voorzieningen 1.346-             -                     1.062             

Scholing 17.087           9.000             11.734           

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 2.460             500                1.354             

Arbo-dienstverlening 7.168             2.500             2.409             

Overige 3.402             2.000             1.959             

61.402           43.376           69.526           

Gemiddeld aantal FTE's 2015 2014

- Directie 1,00 1,00

- Onderwijzend Personeel 11,71 11,31

- Onderwijs Ondersteunend Personeel 2,17 1,36

14,88             13,67             

4.2 Afschrijvingen

Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Realisatie 

2014

4.2.2 Gebouwen 1.746             1.947             1.746             

4.2.3 Inventaris en apparatuur 12.394           12.049           12.008           

4.2.5 Leermiddelen 1.066             1.470             1.062             

Afschrijvingen 15.206           15.466           14.816           

-                    -                     -                     
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4.3 Huisvestingslasten

Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Realisatie 

2014

4.3.1 Huur 362                2.000             288                

4.3.3 Onderhoud 13.301           8.000             13.143           

4.3.4 Energie en water 13.441           22.250           24.602           

4.3.5 Schoonmaakkosten 5.929             4.250             7.336             

4.3.6 Heffingen 1.187             999                840                

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorzieningen 27.722           15.000           -                     

4.3.8 Overige huisvestingslasten 4.999             6.000             4.821             

Huisvestingslasten 66.941           58.499           51.030           

-                    -                     -                     

4.4 Overige lasten

Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Realisatie 

2014

4.4.1 Administratie en beheerslasten 28.321           29.650           30.291           

4.4.2 Inventaris en apparatuur 10.450           19.000           18.286           

4.4.4 Overige 73.738           61.333           51.320           

Overige lasten 112.509         109.983         99.897           

Uitsplitsing -                    -                     -                     

4.4.1 Administratie en beheerslasten

Administratie- en accountantskosten* 21.197           18.000           19.769           

Kantoorbenodigdheden 1.190             4.000             2.251             

Reis- en verblijfkosten 742                1.500             3.146             

Telefoonkosten 1.065             2.300             1.767             

Portokosten 595                350                -                     

Kabeltelevisie -                    -                     48                  

Overige beheerslasten 3.532             3.500             3.310             

28.321           29.650           30.291           

* Specificatie honorarium
- onderzoek jaarrekening 1.900             1.872             

4.4.2 Inventaris en apparatuur

Inventaris en apparatuur 3.352             5.000             4.960             

ICT-verbruikskosten 6.774             12.500           12.136           

ICT-licenties 324                1.500             1.190             

10.450           19.000           18.286           
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4.4.4 Overige
Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Realisatie 

2014

Wervingskosten -                    200                182                

Representatiekosten 2.259             1.000             691                

Schoolse activiteiten 1.894             12.500           10.573           
Muziek/Toneel/Jaarfeest 2.520             1.000             -                     
Voeding kleuterklassen 1.014             1.200             -                     
Klassenbudget 1.436             1.500             -                     

Buitenschoolse activiteiten 4.568             1.000             760                

Kosten TSO/BSO 250                1.000             -                     
Bijdragen aan/vanuit SWV 7.735             14.667-           -                     

Verzekeringen 2.053             1.400             1.294             

Abonnementen 12.692           9.000             8.887             

Medezeggenschapsraad 40                  2.000             -                     

Verbruiksmateriaal onderwijs 26.349           32.000           23.864           
Handwerkmateriaal 661                1.100             -                     

Kopieerkosten 10.267           8.500             5.069             

73.738           61.333           51.320           

5.1 Financiële baten

Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Realisatie 

2014

Rentebaten 435                200                930                

Financiële baten 435                200                930                

5.5 Financiële lasten

Realisatie 

2015

Begroting 

2015

Realisatie 

2014

Rente- en bankkosten 455                750                571                

Financiële lasten 455                750                571                
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C   Overige gegevens

C1 Controleverklaring
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C2 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2015 bedraagt € 107.869 positief.

Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken 

danwel toe te voegen aan de volgende reserves:

Stand Bestemming Overige Stand

1-1-2015 resultaat mutaties 31-12-2015

Algemene Reserve 161.349       107.869       -                   269.218       

Bestemmingsreserve (publiek) 31.820         -                   -                   31.820         

193.169       107.869       -                   301.038       

Stand Bestemming Overige Stand

1-1-2015 resultaat mutaties 31-12-2015

Bestemmingsreserve (publiek)

Materiële 16.000         -                   -                   16.000         

Personele 15.820         -                   -                   15.820         

31.820         -                   -                   31.820         

Totaal Bestemmingsreserves 31.820         -                   -                   31.820         
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Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)

Er is géén sprake van verbonden partijen

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden 

C3 Gebeurtenissen na balansdatum

C4 Overzicht verbonden partijen
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Vermelding alle 

bestuurders met 

dienstbetrekking

Functie of functies  Voorzittersclausule 

van toepassing (J/N) 

Naam Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband 

in FTE

Beloning Belastbare vaste en 

variabele 

onkostenvergoedingen

Voorzieningen 

beloning 

betaalbaar op 

termijn

Uitkeringen 

wegens 

beëindiging van het 

dienstverband

Schoolleider N Mevr. D. Wessels 1-11-2014 heden 1,000 € 59.300 € 0 € 7.997 nvt

Vermelding alle 

toezichthouders

Functie of functies  Voorzitter Naam Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband 

in FTE

Beloning Belastbare vaste en 

variabele 

onkostenvergoedingen

Voorzieningen 

beloning 

betaalbaar op 

termijn

Uitkeringen 

wegens 

beëindiging van het 

dienstverband

Voorzitter J Dhr. M. Van Bolhuis 8-6-2009

Secretaris N Mevr. K. Koopman 10-9-2009

Penningmeester N Dhr. A. Pos 18-5-2009

P&O / 

Vertrouwenspersoon N Dhr. G. Kruit 16-2-2015

Onderwijskundig 

Beleid N Dhr. A. Huese 28-10-2015

Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording:

In het kader van de WNT wordt vermeld dat Stichting Vrije School Zwolle in 2015 geen functionarissen in dienst heeft gehad waarvan het belastbaar jaarloon uitsteeg boven de vastgestelde voor de instelling van 

toepassing zijnde normbedragen.

C5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector

Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 26 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.

Stichting Vrije School Zwolle herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de 

(gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de stichting geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen.
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