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Vw
VOORWOORD
V

oor u ligt de publieksversie van
het jaarverslag van Mantum

onderwijs voor het jaar 2016.

1 Voorwoord

Mantum onderwijs is een vereniging voor
reformatorische scholen en scholen met de Bijbel.
De christelijke herkenbaarheid betekent dat onze
scholen met deze eigenheid in het midden van de
driehoek gezin, maatschappij en kerk staan.

w.
Door middel van dit jaarverslag wil het bestuur van
Mantum onderwijs verantwoording afleggen over
het gevoerde beleid in de periode 1 januari tot en
met 31 december 2016.

Onder Mantum onderwijs ressorteerden in 2016
vier basisscholen: in Benthuizen (gemeente
Alphen aan den Rijn), Den Haag, Vlaardingen en
’s-Gravenzande (gemeente Westland). De scholen
telden per 1 oktober 2016 in totaal 595 leerlingen en
74 personeelsleden.
Het onderwijs op de scholen is erop gericht dat
de kinderen goed voorbereid de toekomst ingaan.
Hierbij vinden we het van belang dat de kinderen
‘samen werken, samen leren, samen groeien’.

Het bestaan van bijzonder onderwijs (christelijk/
reformatorisch) is geen vanzelfsprekende zaak en
daarom zullen we ons, met al de betrokkenen en
andere partners, blijven inzetten voor het behoud
van dit onderwijs.

Van directie en alle medewerkers wordt verwacht
dat ze hun werk op een professionele wijze (kunnen)
uitvoeren. Van hen wordt verwacht dat ze ‘samen
werken, samen leren, samen groeien’. De omgang
met elkaar en de kinderen behoort gebaseerd te zijn
op de Bijbelse waarden en normen.
We waarderen het dat in onze samenleving kinderen
christelijk onderwijs kunnen ontvangen. Iedereen
die bij de scholen werkt en/of betrokken is, heeft in
het afgelopen jaar veel werk verricht. Er is door de
kinderen, personeelsleden, ouders en leden veel
inzet en liefde betoond.
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1.

ORGANISATIE

M

antum onderwijs is

gericht op het geven en

doen geven van eigentijds en
kwalitatief goed primair onderwijs
op reformatorische scholen en
scholen met de Bijbel.
5 Organisatie

Zij heeft als grondslag de Bijbel als het onfeilbaar
Woord van God en onderschrijft de Drie Formulieren
van Enigheid zoals die door de Synode van Dordrecht
in 1618-1619 zijn vastgesteld.
De scholen hebben een regiofunctie voor
Benthuizen, Den Haag, Vlaardingen en het Westland.
Mantum onderwijs participeert ook in de Federatie
Primair Onderwijs-Rijnmond (FPO-Rijnmond). Er
is samenwerking op het gebied van kwaliteit en
professionalisering.

1 . 1 S T R AT E G I S C H E
BELEIDSVISIE
In 2016 is gewerkt aan de hand van de strategische
beleidsvisie 2015-2019.
De scholen hebben elk een schoolplan voor de
periode 2015-2019. Daaraan is een jaarlijks
integraal projectplan (jaarplan) gekoppeld.

1 . 2 PAY - O F F
Het samen werken, samen leren, samen groeien
wordt binnen Mantum onderwijs op school- en verenigingsniveau gestimuleerd en in praktijk gebracht.
Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan het
samen leren.
Op Mantumniveau:
•
studie-/werkbijeenkomsten voor de
leerkrachten;
•
studie-/werkbijeenkomsten voor de directie en
het middenkader;
•
Mantumdag: waarvan een deel is ingericht
om samen te leren (thema) en een deel voor
teambuilding;
•
intervisie door directieleden;
•
netwerkbijeenkomsten voor directeuren, intern
begeleiders en ict’ers.

1 . 3 PA SS E N D O N D E R W I J S
De scholen zijn aangesloten bij het landelijk
samenwerkingsverband voor reformatorisch
passend onderwijs, Berséba (regio Randstad).
Het onderwijsaanbod is afgestemd op de
onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de
leerlingen.
Elke school heeft een eigen ondersteuningsprofiel,
waarin is opgenomen welk zorgaanbod en welke
arrangementen de school heeft. Onze scholen
streven naar een zo volledig mogelijk zorgaanbod
en ten opzichte van het landelijk gemiddelde weten
we veel zorgleerlingen een plek te geven binnen ons
aanbod. Het voordeel hiervan is dat kinderen in de
eigen leefomgeving naar school kunnen.

1 . 4 G R O E P S G R O OT T E E N
BEMENSING
De groepsgroottes binnen de scholen voldoen aan
de bestuursnorm. Het beleid is erop gericht dat er
maximaal twee leerkrachten per groep zijn. Deze
beleidsnorm is in het afgelopen jaar op één groep na
behaald.

Op schoolniveau:
•
collegiale consultatie op leerkrachtniveau:
leren van good en bad practice, presentaties,
intervisie, kwaliteitsspel, klassenbezoek, enz.
Op extern niveau:
•
Federatie Rijnmond: intervisie:
diverse netwerken, kwaliteitscluster,
studiedagen, herregistratie schoolleiders,
professionalisering middenkader;
•
Berséba (regio Randstad):
netwerkbijeenkomsten voor intern begeleiders
en directeuren.
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DE SCHOLEN
HANTEREN EEN
KWALITEITSSYSTEEM

monitoren van resultaat. Het systeem is gericht op
de gezamenlijke verantwoordelijkheid (integrale
positie) van de kwaliteitszorg en ondersteunt
de ontwikkeling naar een professionele
leergemeenschap.
‘Integraal’ is een onderdeel van het digitale
administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys.
Aan de hand van evaluaties (zelf/extern) op
verschillende kwaliteitsdomeinen en van de
leeropbrengsten wordt de kwaliteit van de scholen
gemeten.

1 . 7 K WA L I T E I T S BEZOEKEN
1.5 AANBOD EN
TO E L AT I N G
De kinderen worden toegelaten als hun ouder(s)
en/of verzorger(s) de grondslag van de plaatselijke
school onderschrijven of respecteren. Op de EbenHaëzerschool (Westland) moeten de ouder(s) en/of
verzorger(s) de grondslag van de plaatselijke school
onderschrijven. Op de overige scholen gaat het om
respecteren.

1 . 6 K WA L I T E I T SSY S T E E M
Mantum onderwijs hanteert een kwaliteitskader
waarbinnen de scholen de kwaliteit moeten
vormgeven. Dit kader geeft concreet aan welke
resultaten behaald dienen te worden en op welke
momenten de school verantwoordt en – indien nodig
– bijstuurt.
Op de scholen wordt gebruikgemaakt van het
kwaliteitssysteem ‘Integraal’. Hiermee wordt
de kwaliteit op relevante domeinen integraal in
kaart gebracht. ‘Integraal’ is meer dan alleen
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Kwaliteitscluster
De scholen maken deel uit van een federatieve
kwaliteitscluster van zes scholen. Elk jaar
worden twee scholen op een vooraf afgesproken
kwaliteitsaspect onderzocht door een auditteam.
Van het onderzoek ontvangt de bezochte school
een rapport met een ingevuld beoordelingskader
en aanbevelingen. In 2016 vonden visitaties plaats
op de scholen in Benthuizen en Vlaardingen op het
kwaliteitsaspect ‘leeropbrengsten’.

Bestuursbezoek
Elk jaar worden alle scholen bezocht door een
bezoekteam van het bestuur (twee leden), de
adviesraad (twee leden) en de directeur-bestuurder.
Volgens het beleid schoolbezoek wordt elke
school van Mantum jaarlijks onderzocht op één
kwaliteitsaspect. In het kalenderjaar 2016 zijn de
scholen in Benthuizen en Vlaardingen bezocht met
als onderwerp van onderzoek het leerstofaanbod.
Elke school ontvangt een rapport met beoordeling
en aanbeveling. Van de scholen wordt een feedback
verwacht, dat toegevoegd wordt aan het verslag.

1 . 8 R E L AT I E E N
C O M M U N I CAT I E
Er is veel aandacht besteed aan een goede relatie
tussen personeel, leerlingen en ouders, en tussen
personeelsleden, leerlingen en ouders onderling.
Dit vroeg de inspanning van alle betrokkenen. Met
behulp van in- en externe communicatiestructuren
werd hieraan vormgegeven.
Binnen de vereniging werd regelmatig
gecommuniceerd. Er zijn verschillende vormen van
communicatie en overleg:
Verenigingsniveau:
• nieuwsbrief;
• jaarverslag voor de leden;
• tweemaal per jaar een algemene
ledenvergadering;
• intranet;
• website: www.mantum.nl.
Schoolniveau:
• schoolgids;
• periodieke schoolnieuwsbrief voor de ouders;
• informatie via de website;
• intranet;
• informatieavonden;
• ouder- en spreekmiddagen/-avonden;
• ouderbezoeken.

1 . 9 K L AC H T E N
De scholen hebben een klachtenregeling en
voor elke school een vertrouwenspersoon. De
vertrouwenspersonen zijn er voor ouders en
personeelsleden.
De vertrouwenspersonen rapporteren schriftelijk
(en indien nodig mondeling) jaarlijks het bestuur
over mogelijke klachten. In 2016 zijn er geen
klachten ingediend bij het bestuur en/of de
vertrouwenspersonen.

1 . 1 0 S C H O O LG E B O U W E N
De schoolgebouwen variëren in bouwjaar:
• School met de Bijbel in Benthuizen 1952
• Johannes Calvijnschool in Vlaardingen 1964
• Eben-Haëzerschool in Den Haag 2002
• Eben-Haëzerschool in ’s-Gravenzande 2016.

Eben-Haëzerschool ‘s-Gravenzande
In 2016 is na de zomervakantie in ’s-Gravenzande
een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen.
Het gaat om een energiezuinig en duurzaam
gebouw waarin ruimte is voor de school, de
kinderdagopvang, de peuterspeelzaal en de
buitenschoolse opvang. Het is een brede school
waar kinderen van 0-13 jaar heel de dag kunnen zijn
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en worden uitgedaagd tot ontwikkeling.
De officiële opening vond plaats op 9 september
2016.
Het bestuur heeft vanuit private middelen een extra
investering mogelijk gemaakt ter versterking van
de energiebesparing en duurzaamheid. De lagere
exploitatiekosten maakten deze investering — naast
de bestuurlijke behoefte om verantwoord om te
gaan met de schepping — financieel verantwoord.

Eben-Haëzerschool Den Haag
Met de gemeente is overlegd aangaande de te krappe
huisvesting voor de school en kinderopvang samen.
Naast een interne verbouwing is ook uitbreiding van
twee groepsruimtes noodzakelijk.
Om dat mogelijk te maken gaat het bestuur
de huidige ruimten die in gebruik zijn bij de
kinderopvang 10forKIDS, overdragen aan de
gemeente.
De budgetten zijn door de gemeente Den Haag
toegekend (bestuurlijk akkoord). Het bouwheerschap
is overgedragen aan de gemeente. Het projectplan,
met planning, is akkoord.
Op basis van het ruimtelijk programma is een
voorlopig ontwerp gerealiseerd.

Johannes Calvijnschool Vlaardingen
In 2016 is gestart met de plannen voor aanpassing
van het schoolgebouw in Vlaardingen in verband met
de verhuur van twee ruimtes voor 10forKIDS voor het
starten en exploiteren van christelijke kinderopvang.
Er is opdracht verstrekt aan de architect/
projectbegeleider.
Het informeren van ouders wordt voorbereid door
de kinderopvang 10forKIDS. De opening zal in juli/
augustus 2017 plaatsvinden.
In de zomervakantie is de centrale toiletgroep
vernieuwd. Hierbij is de aanpassing ten behoeve van
de kinderopvang meegenomen.

1.11 INVESTERINGEN
E N VO O R Z I E N I N G E N
Voor de materiële zaken zijn investeringsplannen
opgesteld. Het gaat dan vooral om:
• het vervangen en aanschaffen van leermethoden;
• het vervangen en aanschaffen van ICT-middelen;
• het vervangen en aanschaffen van meubilair,
inventaris, enz.

School met de Bijbel Benthuizen
In Benthuizen streven wij naar nieuwbouw. Na
de zomervakantie is een werkgroep visievorming
gestart, waarin Mantum onderwijs, Sopora (bestuur
van de openbare school Arnoldus van Os te
Benthuizen) en Junis Kinderopvang te Benthuizen
participeren.
Eerder is een intentieverklaring opgesteld waarin
de drie partners zich uitspreken over de mate van
samenwerking binnen de nog te bouwen voorziening
voor onderwijs en kinder-/peuteropvang (brede
school). Er zijn nog punten van aandacht (die met de
gemeente Alphen aan den Rijn besproken worden):
• de grootte en positionering van de voetprint
(bouwkavel);
• de normbedragen;
• duurzaamheid, energieneutraal, etc.
(beschikbare middelen).
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Voor het onderhoud zijn voorzieningen gereserveerd.

1 . 12 BELEIDSVOORNEMENS
E N TO E KO M S T
In 2015 is een nieuw strategisch beleidsplan
opgesteld voor Mantum onderwijs, voor de
periode 2015-2019: ‘Samen naar excellentie;
samen kom je verder’. Op basis van de analyses,
procesbijeenkomsten en het vorig strategisch
beleidsplan hebben we de richting voor de komende
jaren uitgezet. Hiervoor zijn de uitgangspunten
‘excellent’, ‘lerend’ en ‘liefdevol’ uitgewerkt in de
volgende strategische thema’s:

1.

De kwaliteit van het onderwijs laat een bovengemiddelde stabiele ontwikkeling zien.

2.

Er wordt gestreefd naar een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 2-13 jaar.

3.

Professionele leergemeenschap.

4.

Excellent personeel.

5.

Actief ouderschap.

6.

Praktijk van christelijk leven.

7.

Financieel en huisvesting.
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2.
ONDERWIJS

M

antum onderwijs streeft

handelings- en opbrengstgerichte

naar een onderwijssituatie

aanpak, waarbinnen maximale

die, binnen een brede kwaliteits

leerresultaten voor ieder kind

visie, gekenmerkt wordt door een

mogelijk zijn.
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2.1 LEERMETHODEN
De scholen maken gebruik van methodes die
voldoen aan de kerndoelen en passen bij de
populatie leerlingen die de school bezoekt.
Kerndoelen geven per vak aan wat een kind aan het
eind van de basisschool moet weten en kunnen.
Onze scholen hebben in voldoende mate de
beschikking over computers en digitale borden.
De leerlingen en leerkrachten zijn zodoende
gefaciliteerd met een digitale leeromgeving.

2 . 2 A A N TA L L E E R L I N G E N
De tabel bevat het aantal leerlingen van de scholen
van de vereniging, zoals geteld op 1 oktober.

Ons aanbod is in overeenstemming met de identiteit
van de scholen.

						
School

Plaats

2012

2013

2014

2015

2016

Eben-Haëzerschool

Den Haag

116

121

130

130

135

Eben-Haëzerschool

’s-Gravenzande

165

181

157

142

158

Johannes Calvijnschool

Vlaardingen

112

111

99

99

98

School met de Bijbel

Benthuizen

204

205

213

210

204

597

618

599

581

595

TOTAAL		

2.3 PROGNOSES
De prognoses van het aantal leerlingen per school
voor de komende periode zijn:

School

Plaats

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Eben-Haëzerschool

Den Haag

140

137

144

154

158

152

Eben-Haëzerschool

’s-Gravenzande

164

165

166

161

164

163

Johannes Calvijnschool

Vlaardingen

94

95

101

101

99

102

School met de Bijbel

Benthuizen

207

207

207

193

196

192

Totaal prognose

605

604

618

609

617

609
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2.4 LEERRENDEMENT
Alle vier de scholen maken als eindtoets in groep 8
gebruik van de Cito-eindtoets.
In de onderstaande overzichten de behaalde
resultaten van de eindtoets van de afgelopen drie
jaren.

Drie scholen hebben dit schooljaar een voldoende
behaald met de eindtoets. Eén school niet. De
score van die school is behaald door een groep
van 9 leerlingen. Dat aantal is te laag voor de
betrouwbaarheid van de gemiddelde score voor een
schooljaar.
Alle scholen hebben het basisarrangement (is
voldoende/goede beoordeling) van de inspectie.

Eben-Haëzerschool Den Haag
Schooljaar

School

Inspectienorm

Landelijk gem.

Bovengrens

Beoordeling

2013-2014

534,8

531,6

534,6

538,1

Voldoende

2014-2015

535,4

532,7

534,9

538,7

Voldoende

2015-2016

537,0

535,1

534,5

538,5

Voldoende

Eben-Haëzerschool ’s-Gravenzande
Schooljaar

Schoolvorderingen (SV)

Intelligentiescore (IS)

2013-2014

106,2

105,7

School

Inspectienorm

Landelijk gem.

Bovengrens

2014-2015

538,4

534,8

536,8

538,8

Voldoende

2015-2016

533,1

534,9

534,5

538,9

Onvoldoende
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Afwijking van
inspectienorm
-0,9		

+ 0,5 (SV-IS)

Johannes Calvijnschool Vlaardingen
Schooljaar

School

Inspectienorm

Landelijk gem.

Bovengrens

Beoordeling

2013-2014

532,9

534,0

534,4

538,0

Onvoldoende

2014-2015

541,6

534,5

534,8

538,5

Goed

2015-2016

537,1

534,5

534,5

538,5

Voldoende

School met de Bijbel Benthuizen
Schooljaar

School

Inspectienorm

Landelijk gem.

Bovengrens

Beoordeling

2013-2014

532,2

534,5

534,6

538,4

Onvoldoende

2014-2015

531,4

534,5

534,9

538,6

Onvoldoende

2015-2016

537,6

534,8

534,5

538,8

Voldoende

EEN HANDELINGSEN OPBRENGSTGERICHTE
AANPAK

Onderwijs 14

3.
PERSONEEL
D

e personeelsleden van
de scholen zijn in dienst

van Mantum onderwijs. Het
personeelsbeleid is daarom
centraal vormgegeven.

15 Personeel

Mantum onderwijs telde op 31 december 74
personeelsleden. De personele omvang op 31
december was 40,8 fte.
De personeelsleden onderschrijven allen de
grondslag en het identiteitsprofiel van de vereniging.
De cao primair onderwijs is leidend.

3.1 ZIEKTEVERZUIM EN
-PREVENTIE
Het ziekteverzuim (exclusief zwangerschap,
inclusief langdurig verzuim) over het kalenderjaar
2016:

Eben-Haëzerschool
(Den Haag)

0,71%

Eben-Haëzerschool
('s-Gravenzande)

2,80%

Johannes Calvijnschool

0,16%

School met de Bijbel

1,17%

Bovenschools

0%
TOTAAL:

1,00%

Het ziekteverzuim over de meerjarige periode:
Jaar

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Percentage totaal

3,9

5,2

8,3

4,0

3,0

1,0

Mantum had in het jaar 2016 een zeer laag
ziekteverzuim. Het landelijk gemiddelde is 6%
(afgerond).
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Voor aanvullende taken, zoals management
ondersteuning en schoonmaakwerk, heeft
Mantum onderwijs administratieve en
schoonmaakmedewerkers in dienst.

HET
PERSONEELSBELEID
IS DAAROM
CENTRAAL
VORMGEGEVEN.

3.2 INZET SPECIALISTEN
Een aantal scholen van Mantum onderwijs
beschikt over bouw-/teamcoördinatoren, die
vooral de zorg hebben voor het onderwijskundig
beleid en de uitvoering en implementatie
hiervan. Ze begeleiden de leerkrachten bij de
verschillende (onderwijskundige) processen en de
professionalisering ervan.
Elke school van Mantum beschikt over een intern
begeleider (ib’er). De intern begeleiders zorgen voor
het beleid en de uitvoering van zorg en begeleiding
(goede leerlingenzorg).
Op de scholen is er remedial teaching, zodat
de specifieke leerlingenzorg professioneel
wordt uitgevoerd. Remedial teaching aan een
leerling gebeurt altijd in directe lijn met en onder
verantwoordelijkheid van de leerkracht. Remedial
teaching wordt in de meeste gevallen door de
onderwijsassistenten gedaan.
Voor de plusklassen (voor hoog- en meerbegaafden)
is er een specifieke leerkracht.
Voor het begeleiden van leerkrachten beschikt
Mantum onderwijs over een video-interactiebegeleider.
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3 . 3 E VA LU AT I E E N B E L E I D
Op al de scholen vindt periodiek een evaluatie/
rapportage plaats. Dat gebeurt op al de
richtinggevende uitspraken van het schoolbeleid.
In 2016 is gewerkt met het strategisch beleidsplan
2015-2019. Ieder jaar vinden tussentijdse evaluaties
van dit plan plaats.
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4.
FINANCIËN
D

e kaders van het financiële
beleid zijn vastgelegd in het

algemeen financieel beleidsplan.

In dit beleidsplan is vastgelegd hoe wij omgaan
met de financiële middelen die de scholen en de
vereniging ontvangen. Het financiële beleid is gericht
op het realiseren van de strategische doelen.
Met behulp van de meerjarenbegroting, de
kwartaalrapportages en het risicobeheersplan heeft
het bestuur zicht op de financiële positie van nu en de
toekomst.
Jaarlijks wordt een bestuursverslag met jaarrekening
opgesteld. Door middel van de jaarrekening wordt
een financiële verantwoording afgelegd.
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4.1 BALANS
Activa
Vaste activa

31 december 2016			31 december 2015
€
€
€
€

Materiële vaste activa				
Gebouwen en terreinen
0		
2.292
Technische zaken
244.037		
45.138
Meubilair
126.272		
106.275
ICT
138.168		
114.589
OLP en apparatuur
147.196		
153.317
		
		
655.673		
				
Financiële vaste activa				
Waarborgsom

23.250		

421.611

18.300

23.250		
				
Vlottende activa

		

				
Vorderingen				
Ministerie van OCW
135.056		
138.509
Overige overlopende activa
14.212		
13.836
Overige vorderingen
60.380		
73.606
		
		
209.649		
				
Liquide middelen

18.300

225.952

		

796.146		

1.334.380

		

1.684.718		

2.000.243
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P a s s i va
Eigen vermogen

31 december 2016			31 december 2015
€
€
€
€			

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
(publiek en privaat)

92.292		
1.010.466		

		

120.539
982.626

1.102.758		

1.103.165

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
16.990		
13.743			
Overige voorzieningen
282.725		
293.831
		
		
299.715		
307.574
				
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Schulden terzake van
pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Overlopende passiva

42.401		
105.637		

199.172
114.687

23.014		

24.292

24.919		
82.651
3.624

18.833
232.521
0
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282.246		
1.684.718		

589.504		
2.000.243

4 . 2 B AT E N E N L A S T E N
Voor een toelichting: zie 4.4.
Realisatie 2016
€

Begroting 2016
€

Realisatie 2015
€

2.873.121
370

2.873.085
0

2.929.641
19.458

171.906

82.200

121.920

3.045.398

2.955.285

3.071.019			

2.428.088
96.155
169.377
364.534

2.388.323
107.309
146.233
322.420

2.462.096
101.923
185.580
337.539

3.058.154

2.964.285

3.087.138

—12.756

—9.000

—16.118

Financiële baten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten

13.263
915
12.349

10.000
500
9.500

18.185
974
17.211

Resultaat

—407

500

1.092

Baten
(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen
en subsidies
Overige baten

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
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4 . 3 K E N G E TA L L E N
Onderwerp
Liquiditeit
(vlottende activa / kortlopende schulden)
Solvabiliteit 1
(eigen vermogen (excl. voorzieningen) /
totale vermogen * 100%)
Solvabiliteit 2
(eigen vermogen (incl. voorzieningen) /
totale vermogen * 100%)
Rentabiliteit
(saldo gewone bedrijfsvoering / totale
baten (incl. financiële baten) * 100%)
Weerstandsvermogen
(eigen vermogen – materiële vaste activa /
rijksbijdragen * 100%)
Huisvestingsratio
(totaal kapitaal (excl. gebouwen) /
totale baten (incl. financiële baten) * 100%)
Personele lasten / totale lasten (in %)
Materiële lasten / totale lasten (in %)

Bestuursnorm

Realisatie 2016

Realisatie 2015

> 2,00

3,56

2,65

> 50%

65,46

55,15

> 60%

83,25

70,53

0 - 5%

-0,01

0,04

> 18%

15,56

23,26

< 10%
> 75
< 25

5,61
79,72
20,28

6,46
80,20
19,80

Toelichting van de gebruikte termen
Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in welke mate men in staat
is om op korte termijn aan alle verplichtingen te
voldoen.

wordt een relatie gelegd tussen het behaalde
resultaat en de ontwikkeling hiervan op het
weerstandsvermogen. Het geeft aan welk deel van
de totale baten resteert na aftrek van de kosten.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de
bezittingen op de activazijde van de balans zijn
gefinancierd met eigen of vreemd vermogen.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de
capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de
exploitatie op te vangen.

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de
winst- of verliesgevendheid van een onderneming
bedoeld. In het onderwijs (non-profitsector)
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Huisvestingsratio
De huisvestingsratio geeft de verhouding van de
huisvestingslasten t.o.v. de totale lasten aan.

4 . 4 F I N A N C I Ë L E A N A LY S E
VA N H E T R E S U LTA AT
In 2016 is een licht negatief resultaat van € -407
behaald. Het begrote resultaat was € 500.
De belangrijkste resultaatverschillen ten opzichte
van de begroting:
• Baten
De vergoeding voor de materiële instandhouding
en het personeels-/arbeidsmarktbeleid
(PAB) vanuit het rijk is groter dan verwacht.
Dat komt voornamelijk door een hogere
vergoeding in het kader van de zogenaamde
prestatiebox (talentontwikkeling door uitdagend
onderwijs, een brede aanpak voor duurzame
onderwijsverbetering, professionele scholen,
doorgaande ontwikkellijnen).
De vergoeding vanuit het samenwerkingsverband
voor passend onderwijs (zorgleerlingen) is hoger
dan begroot. Er zijn, vooral voor de school in
’s-Gravenzande, extra ondersteuningsmiddelen
verkregen.
Voor de school in Vlaardingen is door de
verzekering in 2016 vergoeding ontvangen voor
dakschade, o.a. door looddiefstal.
Bij overige baten gaat het om fluctuerende baten
betreffende schoolfonds, detachering en giften/
contributie.
• Lasten
De personele lasten zijn o.a. hoger uitgevallen
door salariskosten die te maken hebben met
aan zwangerschap gerelateerde vervanging,
loonsverhoging (conform cao-afspraken), de
inhuur van extern personeel en de personele
kosten voor de plusklas.
De huisvestingslasten in totaal zijn hoger dan
begroot doordat er hogere dotaties — vanwege
overdracht (decentralisatie) van het onderhoud
— aan de voorziening onderhoud hebben
plaatsgevonden. Daartegenover staat dat een

aantal andere huisvestingslasten lager zijn
dan begroot door lager uitgevallen kosten voor
onderhoud van gebouwen, de verhuizing van
de school in ’s-Gravenzande, schoonmaak en
tuinonderhoud.
De belastingen en heffingen zijn hoger
uitgevallen dan voorzien.
Dit geldt ook voor de kosten voor energie,
bewaking en beveiliging, advertenties voor
de werving van personeel, public relations,
onderzoek en begeleiding van zorgleerlingen,
kopieerkosten, leermiddelen en ict. In de
realisatie is een bedrag verwerkt voor
energiekosten op de school in Benthuizen van €
15.000 (eindafrekening die betrekking heeft op
meerdere jaren).

4.5 TREASURYBELEID
In 2016 is Mantum onderwijs geen leningen
aangegaan en zijn er geen overtollige middelen
belegd. Ook is er niet gehandeld in aandelen,
obligaties of andere beleggingsvormen.
De financiële middelen zijn ondergebracht op
(spaar)rekeningen en termijndeposito’s bij
verschillende banken.
De liquide middelen van Mantum onderwijs
bedragen € 796.146 (peildatum 31-12-2016).

4.6 FINANCIËLE POSITIE
De financiële positie van Mantum onderwijs is goed.
De reserves en voorzieningen zijn groot genoeg om
op korte en langere termijn aan de verplichtingen te
voldoen.
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4 . 7 B E G R OT I N G E N
M E E RJA R E N P E R S P E CT I E F
Volgens de begroting van 2017 en het daarbij aangeleverde meerjarenperspectief worden de volgende
resultaten verwacht (vergeleken met de realisatie in
2016).

Realisatie
2016
€

Begroting
2017
€

Begroting
2018
€

Begroting
2019
€

2.873.121
370

2.962.565

2.978.886

3.020.472

171.906

91.300

77.300

77.300

3.045.398
3.053.865
3.056.186
				
Lasten

3.097.772

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

Baten
(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen
en subsidies
Overige baten

2.428.088
96.155
169.377
364.534

2.523.621
103.025
132.630
305.545

2.517.428
107.491
132.280
305.545

2.555.313
100.457
132.280
305.745

3.058.154

3.064.821

3.062.744

3.093.795

-12.756

-10.956

-6.558

3.977

13.263
915
12.349

10.000
500
9.500

10.000
500
9.500

10.000
500
9.500

-407

-1.456

2.942

13.477

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
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