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Voorwoord   

 

 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting ROOBOL.  

 

Stichting ROOBOL is een stichting die met 207 medewerkers basisonderwijs verzorgt aan 1973 kinderen in de 

gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast Fryslân. Als maatschappelijke organisatie die opereert met 

publieke gelden, wil de Stichting transparant zijn. Daarom zullen wij jaarlijks met een inzichtelijke verslaglegging, in 

de vorm van een jaarverslag, verantwoording afleggen over de wijze waarop onze plannen zijn gerealiseerd en welke 

resultaten er zijn bereikt. Dit jaarverslag gaat over het kalenderjaar 2020 en bestaat uit twee onderdelen: het 

bestuursverslag en de jaarrekening. 

 

 

Buitenpost, juni 2021 

 

 

 

 

 

Willem Wouda 

Bestuurder ROOBOL  
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1. Het schoolbestuur 

 

 

 

Stichting ROOBOL is een onderwijsorganisatie die statutair gevestigd is te Buitenpost en kantoorhoudend te Buitenpost. 

Zij is ontstaan vanuit diverse bestuurlijke schaalvergrotingsprocessen en het verzelfstandigen van het openbaar 

onderwijs. 

De Stichting biedt algemeen toegankelijk openbaar onderwijs op 13 locaties, waarvan twee samenwerkingsscholen 

aangestuurd vanuit de ROOBOL-organisatie. Daarnaast heeft ROOBOL één samenwerkingsschool welke wordt 

aangestuurd vanuit de Noventa-organisatie in de gemeente Achtkarspelen. 

Bij ROOBOL vinden we het belangrijk dat elk kind goed onderwijs krijgt en een geweldige basisschooltijd heeft. Daar 

zetten we ons dagelijks voor in. Al onze scholen willen het beste halen uit elke leerling. Het ROOBOL-kantoor 

ondersteunt hierbij onder andere op het gebied van onderwijskwaliteit, management, personeelszaken en financiën. 

 

1.1 Organisatie  

1.1.1 Contactgegevens 

Naam:   Stichting ROOBOL 

Bezoekadres:  Kuipersweg 5, 9285 SN Buitenpost 

Postadres:  Postbus 6, 9285 ZV Buitenpost 

Telefoon:   0511 548 390 

E-mail:    info@roobol.frl 

Website:   www.roobol.frl  

Bestuursnummer:  41492  

 

Contactpersoon  

 Willem Wouda 

 Bestuurder 

 0511-548390 

 

1.1.2 Overzicht scholen 

 

Gearwurkingsskoalle De Wâldiik, Boelenslaan 

www.dewaldiik.nl  

Scholen op de kaart GWS de Wâldiik 

 

De Mienskip, Buitenpost 

www.demienskip.nl  

Scholen op de kaart De Mienskip 

 

Dr. J. Botkeskoalle, Damwâld 

www.drjbotkeskoalle.nl  

Scholen op de kaart Dr. J. Botkeskoalle 

 

De Burgerschool, Dokkum 

www.burgerschool-dokkum.nl 

Scholen op de kaart De Burgerschool 

 

Nynke van Hichtumschool, Dokkum 

www.nvh-dokkum.nl  

Scholen op de kaart Nynke van Hichtum 

 

’t Holdersnêst, Harkema 

www.holdersnest.nl  

scholen op de kaart 't Holdersnêst 

 

sls de tijstream, Holwerd 

www.detsjelke.nl 

Scholen op de kaart sls de tijstream 
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Professor Casimirschool, Kollum 

www.profcasimir.nl  

Scholen op de kaart Professor Casimirschool 

 

De Balkwar, Kootstertille 

www.debalkwar.nl  

Scholen op de kaart De Balkwar 

 

It Skriuwboerd, Surhuisterveen 

www.skriuwboerd.nl  

Scholen op de kaart It Skriuwboerd 

 

It Twaspan, Twijzelerheide 

www.obstwaspan.nl  

Scholen op de kaart It Twaspan 

 

dr. Theun de Vriesskoalle, Feanwâlden 

www.obsdrtheundevries.nl  

Scholen op de kaart Th. de Vriesskoalle 

 

ibs ’t Pompeblêd, De Westereen 

www.ibsitpompebled.nl  

Scholen op de kaart 't Pompeblêd 

1.1.3 Organisatie 

ROOBOL is een stichting met 13 scholen en kent het Raad van Toezicht-model. Dat betekent dat de functie van intern 

toezichthouder bij de Raad van Toezicht ligt. Het uitvoeren van de bestuurlijke functie is in belangrijke mate 

opgedragen aan het College van Bestuur.  

  

ROOBOL heeft zich geconformeerd aan de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs en handelt volledig zonder 

afwijkingen volgens deze code. 
In de notitie Governance zijn alle rollen en verantwoordelijkheden van alle geledingen binnen de stichting ROOBOL 

beschreven en vastgesteld. Daarnaast bevat de notitie een jaar- en meerjarenplanning welke parallel lopen met het 

strategisch beleid van ROOBOL. De notitie Governance wordt jaarlijks door de bestuurder geëvalueerd en eventuele 

wijzigingen worden ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd.   

  

De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs van hun 

school. De ambities zijn vastgelegd per school in het schoolplan (4 jarige cyclus).   

Jaarlijks maakt de bestuurder resultaatafspraken met iedere schooldirecteur. De bestuurder heeft jaarlijks twee 

voortgangsgesprekken met de schooldirecteuren over de stand van zaken, voortgang jaarplan, de interne audit, 

algemene gang van zaken binnen de school en de financiën. Deze gesprekken en de acties welke voortvloeien uit de 

gesprekken worden vastgelegd. De schooldirecteur verwerkt de acties in de eigen schoolontwikkelingen.  

  

Roobolkantoor  

De bestuurder is directeur van het ROOBOL-kantoor. Het ROOBOL-kantoor is er om de schooldirecteuren te 

ondersteunen bij de uitvoering van het financieel en personeelsbeleid op schoolniveau en bij de uitvoering van 

projecten op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting en kwaliteitszorg. Tegelijk heeft het ROOBOL-kantoor taken die 

op stichtingsniveau uitgevoerd moeten worden of waarvan het efficiënter is deze op stichtingsniveau uit te voeren. 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de ontwikkeling en uitvoering van strategisch en kaderstellend beleid op de 

verschillende beleidsterreinen.  

  

Het ROOBOL-kantoor kent de volgende functies: (van elke functie is een functieomschrijving opgesteld zie 

Functiebeleid Stichting ROOBOL, versie 2020): 

 Bestuurder 

 Stafmedewerker Onderwijskwaliteit en Passend Onderwijs 

 Stafmedewerker Professionele Cultuur 

 Beleidsmedewerker HR 

 Office Manager  

 Administratief medewerker 

  

Daarnaast is er in het kader van passend onderwijs een bovenschools 'preventief adviesteam (PAT)'. Het PAT valt onder 

verantwoordelijkheid van de beleidsmedewerker met de taak Passend onderwijs.  
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Het driehoofdige managementteam van ROOBOL bestaat uit de bestuurder, de stafmedewerker Onderwijskwaliteit en 

Passend Onderwijs en de stafmedewerker Professionele Cultuur. De beleidsmedewerker HR en Office Manager sluiten 

geregeld aan bij het MT. Het MT draagt zorg voor het voorbereiden en evalueren van het beleid en op de uitvoering 

ervan. De bestuurder is eindverantwoordelijk.  

 

De rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende geledingen van ROOBOL zijn vastgelegd in het 

managementstatuut. 

  

 

1.1.4 Model Governance ROOBOL 

 

 
Figuur 1: model governance ROOBOL 

 

Hiërarchische lijn:   

Hier is sprake van aansturing:   

Voorbeeld: het College van Bestuur stuurt het bestuursbureau en het schoolmanagement aan.  

  

Toezichtslijn:   

De toezichtslijn geeft aan dat:  

1. De gemeente toezicht heeft op een voldoende aanbod openbaar onderwijs in de regio.  

2. De Raad van Toezicht werkgever is van het College van Bestuur (niet van de overige medewerkers van   

  ROOBOL).  

3. De Raad van Toezicht een toezichtfunctie heeft op het College van Bestuur.  

4. De Raad van Toezicht een adviesfunctie heeft naar het College van Bestuur (en niet naar de overige  

medewerkers van ROOBOL).  

  

De lijn van de Raad van Toezicht beperkt zich dus tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur, m.u.v. een 

advieslijn met de controller. Uiteraard heeft de Raad van Toezicht diverse andere contacten in de organisatie. Maar dit 

zijn uitsluitend contacten om zich als Raad van Toezicht te (laten) informeren.  
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Advies- en/of medezeggenschapslijn:  

Het bestuursbureau adviseert aan het schoolmanagement en College van Bestuur (samen ‘de lijn’).  

Op verzoek van het College van Bestuur kan het bestuursbureau ook de Raad van Toezicht en/of GMR adviseren. De 

controller (administratiekantoor) wordt aangestuurd door het College van Bestuur maar heeft een rechtstreekse lijn 

naar de Raad van Toezicht. Deze wederzijdse lijn (dus geen hiërarchische lijn) is vanwege de toezichthoudende taak 

van de Raad van Toezicht.  

Het managementteam (MT) adviseert het College van Bestuur en de schooldirecteuren en draagt zorg voor 

voorbereiden en uitvoeren van beleid.  

Het directeurenoverleg is het collectief van directeuren en het MT. Het directeurenoverleg adviseert het College van 

Bestuur over concept beleid. Na advies van het directeurenoverleg gaat het beleid ter besluitvorming naar de daarvoor 

bevoegde geledingen conform de WMS en statuten.  

  

De medezeggenschap heeft advies of instemmingsrechten en kan initiatief voor nieuw beleid nemen.  

De advieslijn met de GMR (MR) kan derhalve bij de medezeggenschap zowel formeel noodzakelijke advies als ook 

instemming omvatten.   

 

Via deze link kunt u het Management Statuut lezen. 

 

Bestuur  

 W. Wouda 

 Bestuurder  

 Nevenfuncties: 

o Voorzitter stichting MFC It Vleckehûs (onbetaald) 

o Penningmeester stichting Brede school De Westereen (onbetaald) 

o Bestuurslid stichting Campus Damwâld (onbetaald) 

o Bestuurslid Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland (onbetaald) 

o Lid stuurgroep Samen Deskundigen Fryslân 

o Lid kerngroep RAL/RAP regio Fryslân 

o Lid stuurgroep cultuureducatie Keunstwurk (KEK) 

o Secretaris stichting Kindcentrum Kollum (onbetaald) 

o Voorzitter stichting Kennislab Noordoost Friesland 

o Voorzitter stuurgroep project Opleiden in de school (onbetaald) 

o Voorzitter Raad van advies PO academie NHLStenden hogeschool (onbetaald) 

o Voorzitter jeugdbestuur VV Harkema Opeinde (onbetaald) 

o DGA Outrun BV (geen inkomsten) 

o Aandeelhouder Kinte BV (geen inkomsten) 

 

Intern toezichtsorgaan 

 

In 2020 bestond de Raad van Toezicht uit:  

De nevenfuncties van de leden van de RvT zijn toegelicht in het jaarverslag 2020 van de Raad van Toezicht. In bijlage 2 

is het jaarverslag 2020 van de Raad van Toezicht opgenomen. 

 

ROOBOL heeft zich geconformeerd aan de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. In deze code zijn de 

basisprincipes vastgelegd omtrent de professionaliteit van de bestuurder, de toezichthouders en het management in 

het primair onderwijs. Zo regelt de code onder meer de scheiding tussen bestuur en toezicht en is bepaald in 

welke mate nevenfuncties verenigbaar zijn met de taken van bestuurder en toezichthouder. 

Harmen Dijkstra  Voorzitter Remuneratiecommissie 

Chantal Westra-Bosch Vice-voorzitter Commissie Onderwijs & 

Kwaliteit 

Ojanne de Vries-Chang  Lid Auditcommissie & Interim 

Commissie Onderwijs & 

Kwaliteit (vanaf 01-07-2020) 

Wilma van de Venn Lid gestopt 01-07-2020 Onderwijs & Kwaliteit 

Tineke Veenma-Koster Lid  Remuneratiecommissie 

Paul Maasbommel Lid Auditcommissie 

Ralf Buiter Lid vanaf 01-12-2020 Commissie Onderwijs & 

Kwaliteit 
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Directeuren 
In 2020 bestond het directeurenoverleg uit: 
 

GWS De Wâldiik Boelenslaan Gideon Kruisselbrink 

De Mienskip Buitenpost Marja Puttman, interim vanaf 1 januari 2020 

Dicky Douma, per 1 maart 2020 

Dr. J. Botkeskoalle Damwâld Alie Rienks 

De Burgerschool Dokkum Daisy Smit tot 1 augustus 2020 

Eva Sinnema per 1 augustus 2020 

Nynke van Hichtumschool Dokkum Daisy Smit, interim tot 1 augustus 2020 

Eva Sinnema per 1 augustus 2020 

’t Holdersnêst Harkema Michiel Veenstra 

sls de tijstream  Holwerd Hans de Haan tot 1 december 2020 

Trynke Mulder (vanaf 1 september 2019 na fusie) 

Professor Casimirschool Kollum Eliane Sipma-Tienstra tot 1 augustus 2020 

Kim van Soest per 1 augustus 2020 

De Balkwar Kootstertille Jelle Dijksma 

It Skriuwboerd Surhuisterveen Duco Creemers 

It Twaspan Twijzelerheide Jelle Dijksma 

Dr. Theun de Vriesskoalle Feanwâlden Tineke Vogels 

ibs ’t Pompeblêd De Westereen Judith Meeuwsen 

 
Gemeenschappelijke medezeggenschap (GMR) 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een waardevolle partner bij de totstandkoming van het 

onderwijsbeleid van ROOBOL en voert op grond van de Wet medezeggenschap op scholen overleg met het bestuur. De 

GMR wordt nauw betrokken bij en geïnformeerd over beleidsvorming en heeft invloed op de besluitvorming. De GMR 

houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus zaken die alle scholen aangaan. De GMR heeft instemmings- 

en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Daarnaast kan de GMR zelf relevante onderwerpen aan 

de orde stellen, die voor de scholen en de kinderen van belang zijn. 

 

In bijlage 2 is het jaarverslag 2019-2020 van de GMR opgenomen. 

 

1.2 Profiel 

 

1.2.1 Missie & visie 

Samen het beste uit kinderen halen 

 

Samen het beste uit kinderen halen: het lijkt een open deur. In de dagelijkse onderwijspraktijk blijkt het echter best 

lastig om het beste uit alle kinderen te halen. Ieder kind is verschillend en vraagt daarom om een eigen aanpak. 

Daarnaast stellen de verschillende stakeholders, zoals de onderwijsinspectie, de ouders en de overheid, telkens nieuwe 

en hoge eisen aan het onderwijs. Daarnaast moet het onderwijs ook nog eens aansluiten bij de maatschappij van 

morgen, waarvan het nog de vraag is hoe die er uit zal gaan zien. De wereld staat voor een transitie. Met slechts een 

paar voorbeelden proberen we te schetsen waarmee wij rekening moeten houden bij het vormgeven van ons onderwijs. 

Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energie maken dat de nieuwe generatie volwassenen 

verstrekkende keuzes moeten maken. En wat te denken van stappen die gezet zijn en worden op het gebied van 

bijvoorbeeld nanotechnologie, gezondheidszorg en kunstmatige intelligentie? Of de bevolkingsgroei en migratie van 

andere culturen in onze maatschappij en wat dit vraagt aan vaardigheden van onze kinderen? 

Wij gaan met zijn allen (ouders, collega’s en onze leerlingen) de uitdaging met veel passie aan. We gaan samen het 

beste uit kinderen halen zodat ze zijn toegerust voor de maatschappij van de toekomst. Hierbij gaan we uit van de 

volgende aspecten:  

 Toekomstgericht: we zijn voortdurend met elkaar in gesprek over de maatschappij van de toekomst met 

aandacht voor ondernemerschap bij scholen en leerlingen. 

 Ondernemend: de scholen zijn extern gericht. De 'echte' wereld wordt in de school gehaald en het onderwijs 

vindt ook in de 'echte' wereld plaats.  

 Kleurrijk: scholen hebben hun eigen kleur en fleur. Het zijn inspirerende plekken waar onderwijs en plezier 

hand in hand gaan. Kleurrijk betekent ook dat iedereen verschillend is en mag zijn: in opvatting, overtuiging, 

geloof, cultuur, opvoeding, mening, achtergrond, enzovoort.  
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 Open en respectvol: binnen ROOBOL zijn we open en respectvol naar elkaar. We werken niet met verborgen 

agenda's. Alles wat we doen staat in het teken van de missie en de visie. We behandelen elkaar zoals we zelf 

behandeld willen worden.  

 Vertrouwen geeft: we geven vertrouwen aan onze kinderen, ouders en als collega's aan elkaar. Vertrouwen in 

elkaar is de basis voor een goede samenwerking. 

 Lerend: ROOBOL is een lerende organisatie. Dat betekent dat we voortdurend in ontwikkeling zijn. Noch de 

maatschappij, noch ons onderwijs is statisch. Daarom moeten we ons doorlopend ontwikkelen als organisatie 

maar ook als collega’s en ouders. Pas dan zijn we in staat om samen het beste uit onze kinderen te halen. 

 

 

 

1.2.2 Strategisch beleidsplan 

Om onze missie en visie te leven, bouwen we verder op de ingezette koers van 2015-2019. Voor de periode 2019-2023 

hebben we een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld waarin we de volgende vier strategische thema's verder 

uitdiepen:  

1. Iedere leerling een passend onderwijsaanbod 

2. School als speel-/leerplaats 

3. Inspirerend leren met oog voor talent 

4. Bevlogen en enthousiaste collega’s 

 

De bovenstaande thema's hebben allemaal verbinding met elkaar. Willen we deze succesvol implementeren dan 

moeten ze op elkaar en op de missie en visie van ROOBOL worden afgestemd. Een gefragmenteerde aanpak zal ertoe 

leiden dat er geen sprake is van duurzame kwaliteitsontwikkeling. Daarnaast zullen met name leerkrachten bij een 

dergelijke aanpak een hoge werkdruk gaan ervaren. Pas wanneer iedereen de samenhang ziet, verandert de uitdaging 

in een wenkend perspectief en verandert moeten in willen.  

Het strategisch beleid wordt ontwikkeld middels een incrementeel proces. Politieke en maatschappelijke 

ontwikkelingen hebben impact op de uitvoering ervan. In 2020 hebben de volgende thema's invloed gehad: 

 Aanpak lerarentekort 

 Invoering nieuwe cao  

 Stakingen 

 Samenwerking zorg en onderwijs 

 Ontwikkelingen integrale huisvestingsplannen, kindcentra, doorgaande leerlijnen VVE-PO-VO. 

 Covid-19 

 

Via de link Strategisch beleidsplan stichting ROOBOL 2019-2023 kunt u het strategische beleid lezen. De uitwerking 

van het strategisch beleid wordt ook grafisch weergegeven op een poster Poster strategisch beleid. 

Bij het opstellen van het bestuursverslag worden we nog steeds geconfronteerd met de coronacrisis. De gedane 

investeringen op het gebied van ICT helpen het thuisonderwijs zo goed mogelijk te faciliteren. Het risico is aanwezig 

dat er meer iPads wegraken of beschadigen. Daarentegen helpt het thuisonderwijs en educatief partnerschap te 

verbeteren. De risico’s zijn niet dusdanig dat we deze niet kunnen dragen. 

Het virus heeft geen consequenties gehad m.b.t. het ziekteverzuim. De leeropbrengsten laten door het thuisonderwijs 

onvoldoende groei zien. Meer hierover kunt u lezen in paragraaf 2.1.1. 
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1.2.3 Toegankelijkheid & toelating 

ROOBOL heeft in de statuten (art. 3, lid 1) het doel beschreven: 

 

‘Het verzorgen, in stand houden en verbreden van openbaar onderwijs in de gemeenten Achtkarspelen, 

Dantumadiel, Noardeast Fryslân, overeenkomstig art. 46 van de Wet op het Primair Onderwijs’ en tenminste 

één samenwerkingsschool als bedoeld in artikel 17d van de Wet op het Primair Onderwijs in stand te houden, 

waarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt aangeboden. 

 

Vanuit die doelstelling en maatschappelijke ontwikkelingen heeft ROOBOL haar doelen en maatschappelijke taken 

geformuleerd: 

- Goed openbaar primair onderwijs in de regio; 

- Elk kind is welkom, ongeacht zijn of haar taal, huidskleur, nationaliteit, maatschappelijke en culturele 

achtergrond of de levensbeschouwing of religie van de ouders; 

- De scholen zijn algemeen toegankelijk; 

- De bereikbaarheid van basisonderwijs is een belangrijk aandachtspunt, ook vanwege de garantiefunctie van het 

openbaar onderwijs; 

- De continuïteit van het primair onderwijs vereist financieel zorgvuldig handelen en een goede risico-analyse; 

- Samenwerken met het bijzonder onderwijs wordt voorgestaan vanwege het primaire belang van goed en 

bereikbaar basisonderwijs voor alle kinderen in een dorp-stad en de regio; 

- Samenwerken met instellingen die direct of indirect een relatie hebben met het onderwijs, de opvoeding, de 

opvang of de brede ontwikkeling van kinderen.  

 

1.3 Dialoog  

1.3.1 Verbonden partijen 

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin ROOBOL een bestuurlijk én een 

financieel belang heeft. Onder een financieel belang wordt verstaan een aan de verbonden partij ter beschikking 

gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, het bedrag waarvoor aansprakelijkheid 

bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Onder een bestuurlijk belang wordt verstaan 

zeggenschap, via vertegenwoordiging in het bestuur of via stemrecht. Dit houdt concreet in dat er sprake is van een 

bestuurlijk belang als medewerker, van ROOBOL namens ROOBOL in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt. 

Bovenstaande betekent dat organisaties waar bijvoorbeeld enkel sprake is van een financieel belang niet worden gezien 

als een verbonden partij.  

Op basis van de bovenstaande definitie is de conclusie dat ROOBOL in 2020 geen verbonden partijen heeft. 

 

1.3.2 Contacten met regionale instellingen en stakeholders 

ROOBOL heeft regelmatig contact met ouders, leerlingen, medewerkers, gemeenten, instellingen voor kinderopvang en 

vervolgonderwijs en jeugdzorg. In onderstaand schema staat een omschrijving van de vorm van de samenwerking of 

dialoog en de ontwikkeling hierin. 

 

Organisatie, groep of 

samenwerkingsverband 

Beknopte omschrijving van de vorm van de samenwerking of dialoog en de 

ontwikkeling hierin 

VO in de regio NE-FRL. Met de verschillende partners voor het VO worden gesprekken gevoerd over 

doorgaande leerlijnen PO/VO. De onderwerpen variëren van: initiatieven ontwikkeling 

tienercollege (Dokkum en Buitenpost), doorlopende ambitieroutes (gehele regio/ 

project Bouwen aan Ambitie), groepen bovenbouw hoogbegaafdheid onderwijs 

Burgerschool gehuisvest in Dockinga College inclusief samenwerking op deelprojecten. 

Structurele bezoeken midden- en bovenbouw kinderen aan Nordwin Buitenpost op 

basis van inhoudelijke thema's (bijv. Robotica en bloemschikken). 

Daarnaast participeren we samen met het VO in de lokale educatieve agenda van de 

verschillende gemeenten. 

Verschillende organisaties 

voor BSO en 

peuteropvang: Tiko, Kids 

First, SKF en Vandaag 

Met deze organisaties voeren we een dialoog over doorgaande lijnen voor VVE en de 

samenwerking in kindcentra. We zijn met diverse organisaties gehuisvest in hetzelfde 

gebouw (Dokkum 2x, Surhuisterveen, De Westereen, Kollum en Kootstertille.  

Daarnaast is er in de volgende dorpen een ontwikkeling in gang gezet om te komen tot 

gezamenlijke huisvesting (Holwerd, Twijzelerheide en Veenwouden). 

Project procesbegeleiding 

leerlingdaling. 

In het project procesbegeleiding leerlingdaling proberen we samen met de instellingen 

voor jeugdzorg, de gemeenten en het PO (inclusief SO en SBO) te komen tot een meer 

efficiënte en effectieve afstemming tussen zorg en onderwijs. 

 

Ouders en leerlingen Alle ouders en leerlingen zijn betrokken bij de ontwikkeling van het strategisch beleid 
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2019-2023. Daarnaast worden ouders bij beleidsmatige zaken door participatie in GMR 

en MR. Informatie naar ouders geschied door middel van Social School, individuele 

gesprekken door scholen en d.m.v. websites en andere sociale mediakanalen. Door het 

thuisonderwijs zijn alle ouders betrokken als educatieve partners. Bij gezinnen waar dat 

niet mogelijk was is noodopvang geboden.  

Samenwerkingsverband 

Friesland 

De samenwerking met SWV Friesland is geïntensiveerd door het 

voltijdhoogbegaafdheidonderwijs. Het SWV trekt met ons op in het kader van de 

onderwijs-zorgarrangementen. Het SWV heeft subsidie aangevraagd en toegekend aan 

ROOBOL voor de inrichting van het hoogbegaafdheidonderwijs. 

Alle scholen zijn aangesloten in het systeem Grippa, waarin we 

toelaatbaarheidsverklaringen kunnen aanvragen. 

We nemen deel aan bijeenkomsten die in het kader van Passend onderwijs en 

leerlingenzorg worden georganiseerd. 

Gebiedsteams We hebben te maken met meerdere gebiedsteams. We participeren in Achtkarspelen en 

de gemeenten in Noardeast Fryslân. We zoeken actief de samenwerking. Zie; Onderwijs 

& kwaliteit en Passend onderwijs. 

Project Tel Mee Met Taal In het project Tel Mee Met Taal werken we samen met de bibliotheken van Bibliotheek 

Noord Friesland en Humanitas. Doel van de aanpak is ‘laaggeletterdheid’. 

Figuur 2: Overzicht regionale contactpartijen ROOBOL 

 

1.3.3 Klachtenbehandeling 

Klachtenrecht 

Stichting ROOBOL is aangesloten bij de Landelijke Commissie Onderwijsgeschillen en heeft daarmee ook de 

klachtenregeling van Stichting Onderwijsgeschillen overgenomen. De vertrouwenspersoon van ROOBOL voor klachten 

is Adriaentsje Tadema. Zij is werkzaam bij de GGD Fryslân in Leeuwarden.  

 

Klacht onderwijsgeschillen 

Aan het eind van 2020 is er een klacht ingediend bij de Landelijke Commissie Onderwijsgeschillen. Die klacht is 

behandeld in 2021. 

 

Meldingen 

Bij de externe vertrouwenspersoon zijn geen meldingen binnengekomen. 

 

Klachtencommissie 

Er is geen gezag waarbij de externe vertrouwenspersoon begeleiding heeft geboden. 

 

Telefonische consulten 

Er zijn drie telefonische consulten geweest voor advies en consultatie. Onderwerp hierin was pesten. 

 

Contacten 

De externe vertrouwenspersoon heeft wel overleg gehad met de contactpersoon. 

De externe vertrouwenspersoon heeft niet een netwerkbijeenkomst/casuïstiekbespreking gehad. 

Via de link Klachtenregeling stichting ROOBOL vindt u de klachtenregeling. 
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2.  Verantwoording beleid 

  

 

 

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld in vier paragrafen over de 

verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, 

en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen wordt gevormd door de verantwoording over de gestelde doelen, de 

behaalde resultaten en de mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en 

risicobeheersing.  

 

2.1 Onderwijs & kwaliteit 

2.1.1 Covid-19 

Het jaar 2020 is onverwacht een bijzonder jaar geworden door de wereldwijde uitbraak van Covid-19. Het heeft vanaf 

15 maart een grote impact gehad op het onderwijs binnen ROOBOL. Noodgedwongen is een versnelling ingezet op het 

betrekken van de ouders als educatieve partners. Gelukkig is de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in een efficiënte 

en effectieve digitalisering van het onderwijs van ROOBOL. Hierdoor konden alle leerlingen goed voorzien worden van 

het juiste lesmateriaal en werden ze daarbij zo goed mogelijk begeleid. Voor de communicatie naar leerlingen en 

ouders werd Teams en Social Schools ingezet. Het was prachtig om te zien hoe de medewerkers van ROOBOL ‘bijna 

fysiek’ beschikbaar waren voor de leerlingen en ouders. Verassend waren de allerlei creatieve initiatieven van 

leerkrachten en leerlingen. Daarnaast heeft iedereen veel inzet gepleegd om de kwetsbare leerlingen zo goed mogelijk 

te begeleiden.  

 

Vanaf juni 2020 is het fysieke onderwijs in fases opgestart. Dit heeft geduurd tot eind december. Daarna moesten de 

scholen weer sluiten en is omgeschakeld naar thuisonderwijs. Dit ging soepel door de eerder opgedane ervaring. 

Na de zomervakantie waren er een aantal besmettingen van het Covid-19 in Noard-East Fryslân. Deze situatie zorgde 

voor spanning onder de leerkrachten van de scholen. Eén van de scholen had vier leerkrachten met Covid-19. Door de 

protocollen zorgvuldig te volgen kon de rust bewaard blijven. 

In paragraaf 2.1.4 kunt u lezen dat het sluiten van de scholen van invloed was op onze opbrengsten. Om de leerlingen 

zo goed mogelijk te ontwikkelen zijn extra onderwijsassistenten en leerkrachten ingezet. Hiervoor is subsidie 

ontvangen. Ook hebben de projecten Tel mee met taal en Bouwen aan Ambitie vertraging opgelopen door Covid.  

 

De bijeenkomsten met álle medewerkers, zoals de Inspiratiedag en de Kerstborrel, zijn in 2020 niet in de traditionele 

vorm doorgegaan. De Inspiratiedag werd digitaal georganiseerd met als thema ‘aanpak laaggeletterdheid en lezen”. 

 

In het najaar van 2020 zijn we gestart met het verbeteren van de ventilatie in de scholen waar deze niet voldeed aan 

onze norm: <950 ppm CO2. Daarnaast is in alle lokalen een CO2 meter geplaatst.  

Ook op het gebied van hygiëne zijn diverse maatregelen genomen zoals: extra schoonmaak toiletten etc. tijdens de 

schooldag, extra handzeep en handgel. 

De bovenstaande maatregelen hadden geen effect op de continuïteit van ROOBOL.  

 

2.1.2 Kwaliteitszorg 

De strategische thema’s van het ROOBOL beleid zijn verwerkt in de schoolplannen. Alle scholen hebben een 

schooljaarverslag opgesteld. Dit schooljaarverslag is openbaar en is gedeeld door middel van de website van de school. 

Vanuit de schooljaarevaluatie zijn vervolgacties opgenomen in het nieuwe schooljaarplan. Deze kwaliteitscyclus 

herhaalt zich jaarlijks tot het einde van het schoolplan. Alle strategische thema’s komen bij alle scholen gedurende de 

vier jaar van het schoolplan aan de orde. Voor de uitwerking op schoolniveau ligt de verantwoordelijkheid bij de 

schooldirecteur. De digitale tool www.mijnschoolplan.nl is ingezet om de ontwikkeling van de strategische thema’s te 

monitoren. De tool www.mijnschoolplan.nl dient tevens als kwaliteitshandboek voor de scholen. 

 

De vorderingen op schoolniveau zijn twee keer per jaar onderwerp van het voortgangsgesprek tussen bestuurder en de 

schooldirecteur. De aard van het gesprek is waarderend en constructief. In het gesprek komen de volgende thema's 

aan bod welke door de schooldirecteur voorbereid worden: 

 Vorderingen schoolplan/jaarplan (o.a. de strategische beleidsthema’s) 

 Tevredenheid (medewerkers, ouders, leerlingen) 

 Ziekteverzuim 

 Onderwijs en kwaliteit 

 Financiën 

 Persoonlijke ontwikkeling 
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De schooldirecteuren bereiden het gesprek voor en maken zelf een gespreksverslag. De interventies en acties welke 

voortvloeien uit het gespreksverslag zijn door de schooldirecteur opgenomen in de schoolontwikkeling. 

Daarnaast hebben de directeuren en interne begeleiders een gesprek gevoerd met de Stafmedewerker 

Onderwijskwaliteit en Passend Onderwijs 

 

 

2.1.3 Inspectie 

 

Alle ROOBOL-scholen vallen onder het basisarrangement. De Mienskip in Buitenpost heeft het predicaat excellent. 

Het geplande bestuursbezoek aan ROOBOL op donderdag 19 maart 2020 is niet doorgegaan door de maatregelen 

i.v.m. het coronavirus. 

In de maand juni is er tweemaal via beeldbellen contact geweest met de onderwijsinspectie over de impact van alle 

maatregelen in verband met het coronavirus. Onderwerpen van gesprek waren het realiseren van thuisonderwijs, het 

bereik van de zorgleerlingen, de zorg en gezondheid van leerlingen en leerkrachten en de inzet van digitale middelen. 

Daarnaast ging de inspectie hierover in gesprek met Dicky Douma, directeur van De Mienskip over de gevolgen van 

corona op schoolniveau. 

Donderdag 20 augustus is een bestuursgesprek gevoerd. Tijdens het gesprek heeft ROOBOL toegelicht hoe de 

onderwijskwaliteit op de scholen gevolgd wordt en indien nodig wordt verbeterd. Daarnaast hebben we besproken hoe 

we de afgelopen periode hebben ervaren. Ten slotte is kort de financiële situatie besproken. 

 

De conclusie van de inspectie: 

Tijdens het gesprek met het bestuur is aan de orde gekomen dat het bestuur met name heeft ingezet op het vergroten 

van eigenaarschap bij de medewerkers en de leerlingen. Het waarderend communiceren is hierin een belangrijke pijler. 

Het bestuur werkt met een heldere planning & control cyclus waarbij de missie en visie centraal staat. Deze zijn 

gezamenlijk met alle stakeholders tot stand gekomen. Het bestuur zou de doelen nog concreter kunnen benoemen 

zodat tijdens de evaluatie gericht kan worden vastgesteld of de verbeteracties het gewenste effect hebben gehad. 

Verder zou de interne kwaliteitscultuur nog meer gericht kunnen zijn op de eigen doelen, ambities en normen van het 

bestuur en haar scholen. Na afloop van het onderzoek hebben we samen met het bestuur geconcludeerd dat er geen 

indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en de onderliggende scholen die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het 

schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken. Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal daarom op een later tijdstip 

plaatsvinden, in principe in schooljaar 2021/2022 of 2022/2023. 

 

Naast het bestuursgesprek heeft de inspectie op ROOBOL-scholen een thema onderzoek kwaliteitsverbetering en de 

leerlingpopulatie uitgevoerd. Men wilde inzicht krijgen op de keuzes en uitwerking van belangrijke thema’s voor 

kwaliteitsverbetering en de samenhang met het beeld wat de school heeft van de schoolpopulatie. 

De informatie die wordt verzameld vormt één van de bronnen voor “Staat van Onderwijs” die jaarlijks in april verschijnt 

én inspectie wil met de school reflecteren op de motieven en werkwijze bij de vormgeving van kwaliteitsverbetering. Er 

is geen onderzoeksverslag of rapport opgesteld. 

De volgende scholen zijn onderzocht: 

 ’t Holdersnêst  

 Dr. J. Botkeskoalle  

 Professor Casimirschool 

 It Skriuwboerd 

 It Twaspan 

 ibs ’t Pompeblêd  

 Dr. Theun de Vriesskoalle  

 Nynke van Hichtumschool  

 GWS De Wâldiik 

 

De directeuren en interne begeleiders kijken terug op goede inhoudelijke gesprekken met bruikbare adviezen. 

 

2.1.4 Opbrengsten/ LOVS 

 

Tussentoetsen/ LOVS 

De tussenopbrengsten van het LOVS worden op drie niveaus geanalyseerd; op groepsniveau, op schoolniveau en op 

ROOBOL-niveau. De groepsanalyses zijn binnen de scholen besproken. Hierin was een ontwikkeling te zien, gesprekken 

worden steeds meer schoolbreed gevoerd. Expertise van interne begeleiders, taal- en rekencoördinatoren wordt 

efficiënt ingezet. Het leidt tot een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel van de schoolteams. 

Schoolanalyses zijn met de interne begeleiders en in de taal- en rekennetwerken besproken. Successen zijn gedeeld en 

scholen werken samen om de kwaliteit te verbeteren. Al had Corona geen invloed op de kwaliteitscyclus van ROOBOL, 

wel is het belangrijk om te onderzoeken wat de invloed was op het reken- en taalonderwijs na zo’n lange tijd onderwijs 

op afstand. 
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In september zijn op alle scholen de toetsen van het LOVS Cito afgenomen. Ondanks alle inzet om het onderwijs 

digitaal vorm te geven is ROOBOL er niet in geslaagd om de leerlingen zoveel te laten groeien als zou moeten volgens 

het Cito LVS. De opbrengsten van het leerlingvolgsysteem zijn door het MT met de interne begeleiders en de 

directeuren geanalyseerd. Deze analyse ging over de basisvakken rekenen, spelling en (begrijpend) lezen. Er werd 

geconcludeerd:  

 

 

 Ondanks alle inzet om het onderwijs digitaal vorm te geven is ROOBOL er niet in geslaagd om de leerlingen 

zoveel te laten groeien als zou moeten volgens het Cito LVS. 

 De leerkracht doet ertoe, goede (verlengde) instructie en begeleiding is belangrijk. 

 Interactie met andere leerlingen werd gemist. 

 De verschillen tussen leerlingen zijn groter geworden 

 Bij thuisonderwijs, waarin veel begeleiding wordt gevraagd van ouders, zijn de verschillen groot. Leerlingen 

van ouders die in de gelegenheid zijn om goede begeleiding te geven hebben het meeste profijt. 

 Begeleiding in bovenbouw door ouders verliep moeizamer dan in de middenbouw. 

 Ouders zijn meer gericht op het product dan op het proces bleek uit gesprekken met ouders. 

 Leerlingen uit zorggezinnen/ onveilige situaties hebben amper groei en aantal zijn gezakt. 

 Leerlingen leren ook veel van elkaar, dit kwam minder goed tot z’n recht. 

 Werkvormen zoals ‘werken in circuits’ kon bij thuiswerken niet worden gerealiseerd. Voor leerkrachten erg 

zoeken hoe het onderwijs vorm kon worden gegeven. 

 Ook werkvormen binnen het team kon minder ingezet worden; een school had ingezet op collegiale consultatie 

ter verbetering van o.a. begrijpend lezen. Dit moest worden uitgesteld. 

Eindtoets 

Door de Coronacrisis is door het ministerie besloten de eindtoets van 2020 te schrappen en het advies van de school, 

wat al gegeven is, te volgen. 

2.1.5 Kwaliteitsverbetering 

 

Evaluatie onderwijskwaliteit: de audits 

De werkgroep Onderwijs & Kwaliteit streeft ernaar om alle scholen één keer per drie jaar te visiteren. Door de 

coronacrisis heeft de werkgroep O&K het afgelopen voorjaar vertraging opgelopen. De teams van de scholen 

presenteren zich voorafgaand aan de audit aan het auditteam en de bestuurder. De werkgroep O&K en de bestuurder 

gaan in gesprek over ambities, doelen en aspecten van kwaliteit die de scholen en ROOBOL stellen en die verder reiken 

dan het basisarrangement van de inspectie. De nadruk ligt op het waarderende karakter, de basisnorm is het 

inspectiekader. De werkgroep O&K heeft in de periode augustus-december 2020 drie scholen bezocht, De 

Burgerschool, sls de Tijstream en G.W.S. de Wâldiik. Na de fysieke presentatie in de Burgerschool is ervoor gekozen om 

de presentaties van de andere twee scholen over te stappen op een digitale vorm. Het auditteam heeft met in 

achtneming van de RIVM-regels de audits uitgevoerd. Na afloop heeft de auditcommissie haar bevindingen op 

hoofdlijnen via een PPT gedeeld met het team en daarna een verslag opgesteld. Na de reactie van de directeur werd het 

verslag vastgesteld.  

 

Onderzoek in de school  

ROOBOL stimuleert studenten onderzoek te doen in de scholen om zo een bijdrage te leveren aan de duurzame 

kwaliteitsontwikkeling. Daarnaast worden leerkrachten gestimuleerd om masteropleidingen te volgen waarbij 

onderzoek van de eigen praktijk een belangrijk deel van de opleiding is. Afgelopen schooljaar hebben twee collega’s in 

het kader van hun opleiding onderwijskunde een onderzoek gedaan naar interne audits. Twee verschillende 

onderzoeken, maar beide met waardevolle informatie voor ROOBOL.  

Naast het doen van onderzoek door medewerkers krijgt ook het onderzoekend en ontwerpen leren door leerlingen, 

een steeds grotere plek in ons onderwijs. ROOBOL participeert in het project opleiden in de school. Een onderdeel van 

het project is het opzetten van leerateliers. In deze leerateliers worden onderzoeken gedaan door leerkrachten en 

studenten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 

ROOBOL heeft in het kader van ‘kansrijk adviseren’ contact gezocht met het Fries sociaal planbureau. Het doel was een 

dialoog voeren over de geringe mate van bijstelling van schooladviezen na een hogere score op de eindtoets. Na 

aanleiding van de dialoog hebben we afgesproken gezamenlijk een onderzoek uit te voeren. Het onderzoek wordt 

opgestart in 2021. Op basis van de dialoog zijn we reeds gestart met aanpassingen in het beleid met betrekking tot 

‘kansrijk adviseren’. 

Voortgangsgesprekken passend onderwijs en kwaliteit 

In 2020 zijn vanuit de werkgroep Passend onderwijs en kwaliteit met alle scholen zorg en kwaliteitsoverleg gevoerd. 

Op de agenda stond: 

 het ondersteuningsplan van ROOBOL; 

 de inzet van de werkgroep passend onderwijs en het preventief adviesteam; 
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 de tussen- en eindopbrengsten en verbeteracties; 

 ambities op het gebied van de referentieniveaus 

 de inzet van de lerende netwerken en de coördinatoren taal- en rekenen; 

 de samenwerking met de gebiedsteams/ GGD; 

 het bieden van zorg op het gebied van HB/ gedrag et cetera; 

 de interne audit; 

 het organiseren van een kwaliteitsteam samengesteld uit: directeur, interne begeleider, taal- en 

rekencoördinator op meer scholen navolging krijgt. 

2.1.6 Passend onderwijs 

Voor de uitvoering van het strategisch beleid voor Passend onderwijs heeft ROOBOL ambitieuze doelen gesteld op het 

gebied van Onderwijs op maat én Zorg op maat:   

 Handelingsgericht werken met inzet van onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. 

 Een preventief advies team met orthopedagogen en ambulant begeleiders. 

 Eén kind één plan, samenwerken met zorgpartners. 

 Inrichten van een meerbegaafdheidslijn (A-lijn) in het reguliere onderwijs. 

 Doorontwikkeling voltijdhoogbegaafdheidonderwijs (H-lijn) in it Skriuwboerd en De Burgerschool 

 Oog voor kwaliteit door leren en werken in netwerken. 

 

Handelingsgericht werken 

De keuzes die gemaakt zijn hebben tot resultaat gehad dat het handelingsgericht werken steeds meer gemeengoed in 

de scholen is geworden. Er treedt minder handelingsverlegenheid op en door de inzet van onderwijsassistenten en 

leerkrachtondersteuners zijn er meer handen in de klas. Dit betekent naast ondersteuning meer werkplezier voor zowel 

leerlingen als leerkrachten. In de periode van onderwijs op afstand door Covid-19 heeft het een andere invulling 

gekregen. De onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners zijn hierbij actief ingezet voor de begeleiding van 

(kwetsbare) leerlingen. Ze ondersteunden de leerkracht waardoor we alle leerlingen in beeld hadden. 

 

Preventief adviesteam 

Het preventief adviesteam, met daarin twee orthopedagogen en een gedragswetenschapper speelt een belangrijke rol 

bij het begeleiden van interne begeleiders en leerkrachten op het gebied van zorg. Het vergroot de deskundigheid van 

de leerkrachten en ze vervullen een ondersteunde rol in de communicatie met de ouders. 

 

Één kind één plan, samenwerking met de Zorg/ gebiedsteams 

Eén van de strategische doelen van het Passend onderwijs is een goede samenwerking met ketenpartners van ROOBOL 

en het ontschotten van zorg en onderwijs. In gemeente Noard-East is een pilot gestart op het s.b.o De Twine. Aan de 

samenwerking tussen zorg en onderwijs wordt invulling gegeven door het stationeren van een ‘zorgmedewerker’ in de 

school. ROOBOL heeft aangegeven graag te willen participeren bij een uitbreiding/ vervolg van de pilot op De 

Burgerschool. Vooral in de VHB-afdeling wordt veel aandacht besteed aan samenwerking met het gebiedsteam en 

specialistische zorg. De gemeente heeft aangegeven open te staan voor een tweede stap met een pilot bij de 

Burgerschool. 

 

Daarnaast is opgemerkt dat de contacten van de scholen met de contactpersonen van de gebiedsteams beter worden. 

Interne begeleiders geven aan dat er initiatieven zijn genomen op gezamenlijke zorgoverleggen. Het ideaalbeeld van 

ROOBOL is dat de gebiedsteammedewerkers op gezette tijden in de scholen gehuisvest worden. ROOBOL is hierover in 

gesprek met de wethouders van de verschillende gemeenten. Ook zijn de gemeenten van plan om te bezuinigen op 

jeugdzorg. In Achtkarspelen gaat ROOBOL de voorgenomen bezuiniging in 2023 ondervangen door 

gebiedsteammedewerkers in de school te laten werken. Hierdoor wordt de school meer een vindplaats en kan er in een 

vroeg stadium een efficiënte interventie worden gedaan, waarbij ‘zorg thuis’ en ‘zorg op school’ optimaal 

samenwerken. 

 

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen 

Er is een SWOT-analyse gemaakt over het onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen, zowel binnen het regulier 

onderwijs als het voltijdshoogbegaafdheid onderwijs. Deze SWOT-analyse heeft geleid tot de onderstaande prioriteiten: 

 Doorontwikkelen gezamenlijke visie ‘samen waar het kan, apart waar nodig’. 

 Versterken doorgaande lijn leerlingen A-lijn in het reguliere onderwijs. 

 Rollen en verantwoordelijkheden binnen HB-team duidelijk definiëren. 

 Vergroten van expertise t.a.v. HB binnen zowel regulier als VHB. 

 Verbeteren intakeprocedure inclusief communicatie naar buiten. 

De prioriteiten zijn omgezet in acties en opgenomen in het jaarplan 20-21 van ROOBOL.  

 

Hoogbegaafdheidsonderwijs op de Burgerschool en it Skriuwboerd 

Op beide scholen wordt lesgegeven in groepen voor hoogbegaafde kinderen. Dit is vanaf groep 4 voor it Skriuwboerd 

en groep 5 in de Burgerschool. Op beide scholen wordt naast het VHB gewerkt aan de ontwikkeling van passend 

onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen in het reguliere onderwijs. Ze worden hierbij begeleid door een 

externe deskundige: Jet Barendrecht (Slimpuls). 
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Het VHB vraagt nog steeds een extra investering vanuit passend onderwijs. Uit de toestroom van leerlingen buiten de 

regio blijkt dat er echt behoefte is aan deze vorm van passend onderwijs. Doordat veel leerlingen (en ouders) 

‘beschadigd’ instromen vanuit andere scholen is het werk complex en veeleisend. Gelukkig slaagt het in de meeste 

gevallen om de kinderen een passende onderwijsplek te bieden. Ouders geven aan gehoord en gezien te worden, en 

dat hun kind met plezier naar school gaat. 

 

Lerende netwerken 

Vanuit de lerende netwerken zijn bijeenkomsten georganiseerd voor interne begeleiders, NT2, onderwijsassistenten, 

het jonge kind en reken- en taalcoördinatoren. Allemaal in het teken van kwaliteitsverbetering. 

 Voor de Interne begeleiders stond de zorgstructuur, Parnassys, de samenwerking met de zorg, de 

referentieniveaus en intervisie op de agenda. 

 Het taalnetwerk richtte zich vooral op referentieniveaus, laaggeletterdheid (Tel mee met taal) en (begrijpend) 

lezen 

 Het rekennetwerk richtte zich op de opbrengsten, referentieniveaus, scholing en nieuwe methoden. 

 De bijeenkomsten van de onderwijsassistenten stonden in het teken van scholing; TOS kinderen en het NT2 

onderwijs. 

 Voor het netwerk het Jonge Kind was “Leren rekenen was een feest” het onderwerp. 

 

2.1.7 Inspirerende leeromgeving met oog voor talent 

 

Talentontwikkeling 

Talentontwikkeling is een belangrijk thema binnen ROOBOL. Door aan te sluiten bij de talenten van leerlingen kan er 

beter tegemoet gekomen worden aan de onderwijsbehoeften van leerlingen. Het werken volgens de principes van 

talentontwikkeling is na jarenlang ontwikkeling en onderzoek in alle scholen geïmplementeerd. Daarnaast is er op alle 

scholen een ontwikkeling gemaakt op het aanbod van kunst, muziek, cultuur, sport, meertaligheid, talentontwikkeling, 

burgerschap van de 21ste eeuw, techniek en ondernemerschap. De scholen worden hierbij ondersteund door diverse 

coördinatoren (leerkrachten en onderwijsassistenten) met specifieke expertise en/of talenten. Voor een aantal van deze 

onderdelen werd een subsidie ontvangen (Bouwen aan Ambitie, Techniekonderwijs, Muziek en cultuur). Tegenover 

deze subsidies stond een eigen investering. 

 

Digitale geletterdheid en mediawijsheid 

Alle scholen zijn door de ROOBRO’s (media innovatoren) ondersteund bij het uitvoeren van projecten rondom digitale 

geletterdheid en mediawijsheid. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op de sociale media accounts van de scholen en 

ROOBOL.  

 

Doorgaande leerlijn VVE 

Voor het realiseren van een doorgaande lijn Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) is een coördinator aangesteld. Deze 

coördinator heeft als opdracht het verkennen en uitwerken van: 

 Inhoudelijke samenwerking partners VVE. 

 Organisatorische samenwerking partners VVE. 

 Overdracht VVE. 

 

Design based education (DBE) 

Voor het implementeren van onderzoekend en ontwerpend leren zijn leerkrachten en een directeur gefaciliteerd in tijd. 

Het project Bouwen aan Ambitie is de kapstok waaronder dit wordt uitgevoerd. Steeds meer scholen zijn bezig met DBE 

bij vooral zaakvakken. Daarnaast is er ook een positieve ontwikkeling gaande op het gebied van integratie van taal- en 

rekenonderwijs bij de zaakvakken.  

 

Meertaligheid 

Alle scholen zijn actief bezig met meertaligheid. Op twee scholen na zijn alle scholen gecertificeerd als drietalige 

school. Ook is er op iedere school een native speaker aangesteld. Er is een duidelijke ontwikkeling in de koppeling 

tussen taalontwikkeling en DBE. Alle scholen hebben een leerkracht die specifieke kennis heeft op het gebied van CLIL 

(content language integrated learning). 

Jaarlijks worden er vanuit het thema internationalisering studiereizen naar het buitenland georganiseerd. De studiereis 

voor directeuren naar Finland is i.v.m. corona uitgesteld. 

 

Laaggeletterdheid 

Voor de aanpak van laaggeletterdheid is ROOBOL een project gestart: Tel mee met Taal. ROOBOL wil d.m.v. dit project 

dat alle leerlingen thuis worden voorgelezen en dat laaggeletterde ouders worden gestimuleerd te leren lezen. In het 

project wordt samengewerkt met Bibliotheek Noord Fryslân en de Humanitas. Het project wordt gesubsidieerd van 

Gelijke Kansen (OCW). Door corona heeft het project enige vertraging opgelopen. De gemeenten van de regio 

Noardeast Fryslân vinden het een positieve ontwikkeling en ze willen dat het project op alle scholen wordt uitgevoerd. 
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2.2 Personeel & professionalisering 
Jaarlijks worden nieuwe doelen gesteld om verder te professionaliseren. In het jaar 2020 zijn vanuit P&O de volgende 

ontwikkelingen en verbeteringen doorgevoerd: 

 Bestuursformatieplan 2020  

 Begeleiding starters + ontwikkelcyclus 

 Digitaal ontwikkelportfolio 

 Verbetering proces professionalisering  

 Functiehandboek  

 Arbo en verzuim  

 Monitoren personeelsbeleid  

 

2.2.1 Bestuursformatieplan 2020 

In december 2019 is het bestuursformatieplan 2020 opgesteld. Voor ROOBOL is het van belang dat het 

bestuursformatieplan synchroon loopt met de begroting. Het bestuursformatieplan vloeit voort uit het strategisch 

beleidsplan van 2019-2023, de begroting en de risicoanalyse. In de begroting en de schoolbegrotingen wordt er 

meerdere jaren vooruitgeblikt. Daarbij wordt de formatie ook meerjarig gemonitord om tijdig te kunnen anticiperen op 

ontwikkelingen op personeel en financieel gebied. Het bestuursformatieplan is besproken met de personeelsgeleding 

van de GMR. De GMR heeft ook dit jaar weer ingestemd met het bestuursformatieplan. 

 

In de onderstaande figuur is een overzicht te zien van de leeftijdsopbouw van het personeel op peildatum 1 oktober 

2020. De gemiddelde leeftijd op deze peildatum is 38 jaar. Wat opvalt is dat Stichting ROOBOL een grote groep 

medewerkers in de categorie 25 t/m 34 jaar heeft. 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: FTE naar leeftijdscategorie 

 

Op de peildatum van 1 oktober 2020 bestond het personeelsbestand van ROOBOL uit 207 medewerkers. Op 1 oktober 

2019 waren dit 200 medewerkers. Het betreft de medewerkers die bij Stichting ROOBOL in dienst zijn, niet de 

medewerkers die zijn gedetacheerd en/of via payroll zijn aangesteld. Ongeveer 18% van het totale personeelsbestand 

is man.  

 

2.2.2 Begeleiding starters en ontwikkelcyclus  

Een belangrijk onderwerp in 2020 was de begeleiding van starters en het herschrijven en verbeteren van de 

gesprekkencyclus. Besloten is om dit voortaan de ontwikkelcyclus te noemen. De werkgroep P&O is in 2020 meerdere 

keren bij elkaar gekomen om het proces van begeleiden van starters en de ontwikkelcyclus te bespreken en te 

optimaliseren. In de ontwikkelcyclus wordt beschreven hoe startende leerkrachten te begeleiden. ROOBOL hecht er veel 

waarde aan dat medewerkers op een goede wijze begeleid en ondersteund worden. Met name in de startfase is het van 

belang dat de startende leerkrachten een introductie op maat ontvangen en veel begeleiding krijgen. Dit kan in 

verschillende vormen, bijvoorbeeld door begeleiding van de directeur, een maatje, de intern begeleider etc. Viermaal 

per jaar worden er bijeenkomsten voor starters georganiseerd met elke keer een ander thema. 

 

2.2.3 Digitaal ontwikkelportfolio 

Bij de start van het nieuwe schooljaar is in augustus 2020 het digitale ontwikkelportfolio ingevoerd. Werkgever en 

werknemer maken in het kader van de gesprekkencyclus (bij ROOBOL nu ontwikkelcyclus) afspraken over de 

professionalisering van de werknemer. Deze afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelplan. De CAO 

voor het primair onderwijs stelt dat zaken uit de gesprekkencyclus en persoonlijke ontwikkeling in een 

bekwaamheidsdossier worden opgenomen. Hierbij vindt ROOBOL het van belang alle belangrijke documentatie rondom 

ontwikkeling en professionalisering digitaal bij te houden. Het nieuwe digitale ontwikkelportfolio vervangt de 

schriftelijke versie die de medewerkers van ROOBOL voorheen bijhielden. 
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2.2.4 Verbetering proces professionalisering 

ROOBOL vindt het belangrijk om te investeren in de professionele cultuur op alle scholen. Spiral Dynamics (SDi) is 

hierbij voor ROOBOL een belangrijk model, om zowel de professionele cultuur in kaart te brengen als te bepalen wat 

een volgende stap is om de cultuur in een team te verbeteren. Er wordt interne ingezet op scholing van de directeuren 

ten aanzien van SDI en het verbeteren van de cultuur in het team. In het jaar 2020 zijn er verschillende bijeenkomsten 

geweest. Scholing en coaching op dit gebied wordt verzorgd door de bestuurder en de stafmedewerker Professionele 

Cultuur. Om de doelen uit het strategisch beleid te behalen en nog meer in te zetten op het professionaliseren van de 

organisatie zijn in 2020 weer diverse trainingen en opleidingen verzorgd en aangeboden. Om dit te kunnen realiseren 

is meerjarig een budget van €200.000,00 voor scholing en ontwikkeling begroot. Dit bedrag is in de begroting van 

2020 opgenomen. Vanuit de cao voor primair onderwijs wordt aangegeven dat elke medewerker per schooljaar een 

budget van €600,- voor scholing heeft. ROOBOL investeert extra in scholing en ontwikkeling en heeft dit ook in 2020 

gedaan.  

2.2.5 Functiehandboek 

ROOBOL heeft sinds november 2020 een nieuw functiehandboek vastgelegd en geïmplementeerd. Het functiehandboek 

van ROOBOL geeft een overzicht van alle functies die binnen de organisatie beschikbaar zijn en daarmee in de praktijk 

ingezet kunnen worden. Basis voor het functieboek is transparantie, waardoor duidelijkheid en flexibiliteit worden 

gecombineerd. Met flexibiliteit wordt bedoeld het kunnen inspelen op behoeften in de organisatie en/of persoonlijke 

behoeften, wensen en talenten. ROOBOL wil medewerkers stimuleren eigenaarschap te tonen, zodat zij als team 

overwegen welke functies en specialisaties er nodig zijn en hoe deze gefaciliteerd kunnen worden. Dit geeft zowel 

ROOBOL, als scholen de ruimte om specialisaties en talenten op een dusdanige manier in te zetten dat we samen het 

beste uit kinderen kunnen halen. ROOBOL wil stimuleren dat medewerkers vanuit hun talent, kennis en ervaring ook 

een bijdrage kunnen leveren aan het strategisch beleid van ROOBOL. Een aantal specialismen zijn daarom in dit 

functiehandboek beschreven, het handboek biedt echter ook binnen deze functies ruimte voor nieuwe specialismen. 

2.2.6 Arbo en verzuim 

ROOBOL maakt naar tevredenheid gebruik van de dienstverlening van Verzuimweg. Viermaal per jaar verzorgt 

Verzuimweg samen met ROOBOL een spreekuur voor directeuren. In 2020 is er ook een bijeenkomst georganiseerd 

voor directeuren met als thema de wetgeving rondom ziekteverzuim en het begeleiden van zieke collega's. De 

arbodienstverlening wordt jaarlijks geëvalueerd met de directeuren. Tevens is met Verzuimweg het huidige contract 

besproken en geoptimaliseerd. Binnen ROOBOL werken drie gecertificeerde preventiemedewerkers. In april 2020 heeft 

Verzuimweg het Arbo jaarverslag opgesteld en besproken met ROOBOL. Daarnaast is in oktober 2020 op elke school 

een Quickscan uitgevoerd. De daaruit voortvloeiende actiepunten zijn opgedeeld in school specifieke en ROOBOL-brede 

speerpunten. Het gemiddelde verzuimpercentage over 2020 is 4,73. In de eerste maanden van 2020 was het 

verzuimcijfer rond de 4,5%, richting de zomermaanden is dit gedaald naar 2,5% en vervolgens zijn de cijfers in de 

wintermaanden weer wat hoger geworden, namelijk rond de 3% gemiddeld. Door het vele thuiswerken in verband met 

COVID-19 is de trend dat er weinig kortdurige ziekte is tijdens de lockdown periodes. De meeste ziektegevallen in 

2020 zijn langdurig zieken. Ziekteverzuim blijf een niet te voorspellen variabele en is het is van belang met elkaar het 

welzijn van de medewerkers goed in de gaten te houden. Per kwartaal worden de verzuimcijfers geanalyseerd en 

samen met Verzuimweg gekeken welke interventies uitgezet kunnen worden.  

2.2.7 Monitoren personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid van ROOBOL is afgeleid van het strategisch beleidsplan 2019-2023. Jaarlijks wordt aan de start 

van het schooljaar een jaarplan voor personeelszaken opgesteld. Dit jaarplan heeft samenhang met de begroting en 

het bestuursformatieplan. Hierin zijn de speerpunten en ontwikkelingen in relatie met de financiële en formatieve 

keuzes weergegeven en mogelijke risico's beschreven. Het uitgangspunt van het personeelsbeleid van ROOBOL is 

werken vanuit het waarderende principe en aansluiten bij de missie en visie van de organisatie op de persoonlijke 

drijfveren, ambities en talenten van medewerkers. De ontwikkelcyclus is hierop ingericht.  

De dialoog en evaluatie met betrekking tot het strategisch personeelsbeleid is net name gezocht in de werkgroep P&O 

en tijdens de maandelijkse directeuren-overleggen. Daarnaast voert de beleidsmedewerker HR jaarlijks een P&O 

gesprek met de directeuren waarin diverse personele zaken aan bod komen: cao, formatie, verzuim, gesprekkencyclus, 

starters etc. Het personeelsbeleid is daarnaast onderdeel van de halfjaarlijkse voorgangsgesprekken tussen de 

directeuren en de bestuurder.  

 

2.2.8 Werkdrukvermindering 

In 2018 heeft het kabinet besloten middelen te verstrekken aan de scholen om de werkdruk in het onderwijs te 

verminderen. De directeuren zijn hier destijds over geïnformeerd en zijn met de teams van de scholen in gesprek 

gegaan over hoe deze middelen in te zetten. Er zijn daarbij gesprekken gevoerd over werkdruk, hoe deze wordt 

ervaren en welke interventies voor de teamleden helpend zijn. Er zijn verschillende opties mogelijk. Bijvoorbeeld 

inzetten van een 'hopleerkracht' (een leerkracht die in verschillende groepen wordt ingezet op het moment dat er extra 

handen nodig zijn, of waar de vaste leerkracht andere taken kan uitvoeren). Andere scholen hebben ervoor gekozen de 

groepen op te splitsen, een gymleerkracht in te zetten of de onderwijsassistent extra in te zetten. De 

personeelsgeleding van de MR moet instemming met het plan van inzet van de werkdrukmiddelen. De 

werkdrukmiddelen worden per schooljaar toegekend. Voor het schooljaar 2019-2020 heeft ROOBOL een bedrag van 

circa €403.000,- ontvangen. In het schooljaar 2020-2021was dit circa €482.000,-. In totaal is er in het jaar 2020 een 

bedrag van circa  €436.000 binnengekomen.  
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In 2020 zijn de werkdrukmiddelen als volgt ingezet:  

- Personeel: in het jaar 2020 hebben alle scholen gekozen voor de inzet van leerkrachten en 

onderwijsassistenten. In totaal is in 2020 het volledige bedrag vanuit de werkdrukmiddelen uitgegeven aan 

personele kosten.  

- Professionalisering: binnen ROOBOL wordt het gesprek rondom werkdruk regelmatig gevoerd. Thema's als 

eigenaarschap, waarderende gesprekken, keuzes maken in taken, werkverdelingsplan in combinatie met het 

inzetten op talenten zijn onderwerpen van gesprek geweest tijdens teamvergaderingen. Deze 

teamvergaderingen worden begeleid door de beleidsmedewerker HR en de stafmedewerker Professionele 

Cultuur. Gesprekken over rol, expertise en zelfkennis van medewerkers bevorderen de professionele houding.  

  

2.3 Huisvesting & facilitair 
De school als speelleerplaats is één van de strategische thema's voor het schooljaar 2019-2023. ROOBOL wil deze visie 

realiseren door in te zetten op de volgende doelen: De verlengde schooldag; kindcentra en samenlevingsscholen; ICT-

inspiratieplekken; samenwerking voortgezet onderwijs; en goed geoutilleerde schoolgebouwen en omgeving. 

 

2.3.1 Duurzaamheid 

Ook duurzaamheid is een thema van het strategisch beleid. Om energie te besparen zijn in 2020 extra zonnepanelen 

op de Campus Damwâld (Dr J. Botkeskoalle) geplaatst. De totale investering van deze zonnepanelen is circa €48.000,-. 

De verwachting is dat deze investering in ongeveer 10 jaar terug verdiend wordt. Bij de inrichting van de Botkeskoalle 

is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van ‘refurbished’ meubilair. Eenzelfde constructie met zonnepanelen proberen we 

bij alle toekomstige nieuwbouwprojecten te realiseren (Denk hierbij aan: de Tijstream, De Burgerskoalle, Nynke van 

Hichtumskoalle, Dr. Teun de Vriesskoalle, It Twaspan, De Balkwar en De Mienskip.). Naast deze zonnepanelen streven 

we bij toekomstige nieuwbouwprojecten naar energieneutrale of ten minste bijna energieneutrale gebouwen. 

 

2.3.2 (identiteitsrijke) Kindcentra en samenlevingsscholen 

De Professor Casimirschool is verhuisd naar het identiteitsrijke Kindcentrum Kollum. In het kindcentrum zijn ook 

Tiko (peuteropvang en BSO) en de Koningin Julianaschool (PCBO) gehuisvest. 

 

Dr. J. Botkeskoalle is verhuisd naar de Campus Damwâld. Campus Damwâld biedt eveneens onderdak aan de sporthal 

en De Sprankling (PCBO). Daarnaast wordt het gezamenlijke onderwijsdeel buiten schooltijd o.a. verhuurd aan de 

muziekschool. De peuteropvang en BSO zitten in een gebouw naast de Campus. 

 

sls de tijstream. De scholen in Holwerd (Ploos van Amstel en De Tsjelke) zijn gefuseerd. De nieuwe school draagt de 

naam sls de tijstream. De scholen zijn tijdelijk gehuisvest in de bestaande schoolgebouwen. De gemeenteraad heeft 

ingestemd met het budget voor vervangende nieuwbouw bij (en in) MFA De Ynset. MFA De Ynset huisvest ook 

peuteropvang, BSO en een sporthal. 

 

De Burgerschool in Dokkum is gestart met peuteropvang en BSO in het eigen gebouw. Dit o.a. in het kader van 

doorgaande leerlijnen met daarbij ook aandacht voor hoogbegaafdheid. Inmiddels is de school zo sterk gegroeid qua 

aantal leerlingen dat er acuut ruimtegebrek is ontstaan.  Dit is deels ondervangen door de bovenbouw kinderen te 

huisvesten in het Dockinga College. Deze keuze is gemaakt in het kader van doorgaande leerlijnen naar het VO. De 

problemen zijn hierdoor nog niet opgelost. ROOBOL heeft een aanvraag gedaan voor nog een extra tijdelijke 

voorziening. Deze is toegekend en in 2020 gerealiseerd. In het integrale huisvestingsplan (IHP) hebben we aangegeven 

vervangende nieuwbouw voor De Burgerschool te wensen. Bij voorkeur in de nabijheid van het VO en geïntegreerd met 

de sporthal, inclusief BSO en kinderopvang. 

 

It Skriuwboerd. In 2019 is It Skriuwboerd gestart met een groep voor voltijdhoogbegaafdheid onderwijs. De school is 

sterk gegroeid qua leerlingenaantal en inmiddels uitgebreid met een deel van de Bibliotheek. De kosten van de 

verbouwing zijn voor rekening van de gemeente welke eigenaar is van MFC It Vleckehûs. It Skriuwboerd gebruikt de 

school op basis van de MI-vergoeding. De gemeente zorgt voor beheer en exploitatie. 

 

It Twaspan. De gemeenteraad heeft ingestemd met een budget voor vervangende nieuwbouw van de twee 

basisscholen uit het dorp onder één dak. Er is gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor een multifunctionele 

accommodatie met daarin sport, BSO, peuteropvang en dorpshuis.  

 

Naast de bovengenoemde scholen zijn de volgende scholen gehuisvest in een gebouw met daarin ook peuteropvang en 

BSO: Nynke van Hichtum, ‘t Pompeblêd en De Balkwar, Op al deze scholen is gestart met een ontwikkeling tot een 

kindcentrum. Bij deze ontwikkeling is het intensiveren van de samenwerking de eerste stap. 
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De Mienskip kampt eveneens met ruimtegebrek door een groeiend aantal leerlingen. Er is een aanvraag gedaan voor 

een extra lokaal. Ook wordt onderzocht of er een mogelijkheid is om ruimte in het Lauwerscollege te gebruiken. 

 

De Wâldiik heeft ook recht op extra ruimte. De school wil graag een samenwerking en gezamenlijke huisvesting met 

de BSO en peuteropvang (Vandaag). Er zijn verkennende gesprekken gaande met de gemeente en Vandaag of we dit 

kunnen realiseren. 

 

2.3.3 ICT-inspiratieplekken  

In alle scholen is 2020 fors geïnvesteerd in ICT. In totaal is in 2020 €209.000 aan geïnvesteerd in ICT, met name Ipads 

en, MacBooks. Dit in verband met het kunnen bieden van thuisonderwijs. 

 

2.3.4 Samenwerking voortgezet onderwijs 

Naast De Burgerschool is ook De Mienskip opgenomen in het IHP met als wens vervangende nieuwbouw bij het VO. Het 

onderzoek is gestart in 2020 en moet in 2021 leiden tot concrete voorstellen. 

Inhoudelijk wordt er door de Burgerschool reeds samengewerkt met zowel Dokkinga College als Piter Jelles Dalton. 

Vanuit het project Bouwen aan Ambitie werken ROOBOL en alle scholen voor VO in de regio aan doorgaande leerlijnen 

m.b.t. talentontwikkeling en kansrijk adviseren. 

 

2.3.5 Goed geoutilleerde schoolgebouwen en omgeving 

De werkgroep inspirerende leeromgeving heeft alle scholen geauditeerd. Hierbij zijn ook leerlingen betrokken. Op 

basis van deze audits zijn er investeringen gedaan op het gebied van meubilair, esthetisch onderhoud en inrichting 

schoolpleinen. De totale investeringen hiervoor zijn €574.101 Alle schoolgebouwen en buitenterreinen zien er 

fantastisch uit. 

 

2.3.6 Huisstijl ROOBOL 

Met professionalisering van de stichting is ook de huisstijl van ROOBOL aangepakt. Het logo heeft een update 

gekregen net zoals alle stationary van de stichting. Een eenduidige en professionele uitstraling moet gaan zorgen voor 

meer naamsbekendheid. Om de introductie van het logo op een coronaproof manier extra onder de aandacht te 

brengen werd de ROOBOL-RUN georganiseerd. De pers heeft uitgebreid verslag gelegd over deze activiteit, wat er 

mede voor zorgde dat ROOBOL in meerdere streekkranten positief in het nieuws kwam, met daarbij aandacht voor het 

nieuwe logo. Bovendien was de RUN te volgen via een livestream. 

 

2.4 Financieel beleid 

2.4.1 Beleidsrijk begroten 

De visie en missie van ROOBOL zijn vertaald naar een strategisch beleidsplan. 

In 2018 is het beleidsplan 2014-2018 geëvalueerd en is in samenwerking met de alle stakeholders nieuw beleid voor 

de periode 2019-2023 gemaakt. Het nieuwe beleid is een voortzetting van het vorige beleidsplan. Dit betekent 

consolidatie en verdieping. De thema's van het nieuwe strategische beleid zijn: 

 Iedere leerling een passend onderwijsaanbod 

 Inspirerend leren met oog voor talent 

 Bevlogen en enthousiaste medewerkers 

 De school als speel-/ leerplaats 

 

Het strategisch beleid is het uitgangspunt voor de begroting 2021-2025. 

De doelen uit het strategisch beleidsplan 2019-2023 zijn vertaald naar de schooljaarplannen van de verschillende 

scholen. Scholen hebben hierin eigen keuzes gemaakt. Voor de realisatie van deze doelen zijn 'op maat' middelen 

toegekend aan de scholen. 

De hoofdlijnen van het financieel beleid zijn vastgelegd in de begroting 2021-2025. Daarmee vormt de begroting de 

financiële vertaling per kalenderjaar van de gestelde strategische doelen. De totale begroting van de stichting wordt 

gevormd door de diverse schoolbegrotingen en de bovenschoolse begroting. De schooldirecteuren hebben hun eigen 

begroting opgesteld en zijn verantwoordelijk voor hun eigen schoolbegroting. De bestuurder heeft de ingediende 

schoolbegrotingen besproken met de schooldirecteuren en de controller. De schooldirecteuren hebben hun eigen 

begroting besproken met de MR. De bestuurder legt drie á vier keer per jaar verantwoording af aan de Raad van 

Toezicht over de financiële stand van zaken. Er is met de directeuren regelmatig overleg over hun 

“budgetverantwoordelijkheid”. Dit zorgt voor de bewustwording van het financiële proces binnen de stichting. 

 

ROOBOL heeft een weerstandsvermogen dat in 2020 42,1% bedroeg. Dit is circa 15% hoger dan de benchmark van 

vergelijkbare schoolbesturen (DUO PO5; 11-20 scholen) en ver boven de signaleringsgrens van de inspectie voor 

onderwijs (<5%).  Door de extra investeringen komt het weerstandsvermogen dichter bij het niveau zoals past bij een 
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schoolbestuur van onze omvang. Dit is echter geen doel. ROOBOL wil de komende vier jaren de ingezette transitie naar 

toekomstgericht onderwijs verder uitwerken. Dit betekent dat erin de periode tot en met juli 2024 extra geïnvesteerd 

wordt in de thema's van het strategisch beleid. De extra investeringen betreffen vooral inzet van personeel. Het huidige 

strategisch beleid heeft een looptijd tot juli 2023. ROOBOL kiest voor een jaar extra looptijd omdat de ervaring heeft 

geleerd dat de werkelijke implementatie en duurzame ontwikkeling van het onderwijs deze extra tijdsinvestering 

vraagt. Daarnaast heeft corona op onderdelen gezorgd voor een vertraging van de implementatie. Na 2024 moeten de 

reguliere inkomsten toereikend zijn voor kwalitatief goed toekomstgericht onderwijs. 

 

2.4.2 Treasury  
Het treasurybeleid is conform het financieel beleidsplan van de Stichting uitgevoerd. Het beleid is conform het 

voorschrift beleggen en belenen van het ministerie. De uitgangspunten van het treasurybeleid zijn het niet mogen 

aangaan van risicovolle beleggingen en het creëren van voldoende functiescheiding bij het aangaan van grote 

transacties. 

 

Er zijn geen beleggingen, leningen of derivaten. In 2018 is onderzocht of de liquide middelen van ROOBOL te spreiden 

over verschillende banken en of de liquide middelen deels weggezet moesten worden op een spaarrekening. Naar 

aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de Raad van Toezicht het besluit genomen om de liquide 

middelen op de bestaande bankrekening te laten staan en niet te spreiden over meerdere banken. Per 1 mei 2020 

hebben de banken hun voorwaarden aangepast, waardoor creditrente betaald moet worden over het saldo boven de 1 

miljoen euro. ROOBOL heeft het banksaldo verdeelt over verschillende (spaar)rekeningen bij de ING. Sinds 1 oktober 

2020 moet creditrente over het saldo boven de € 250.000 betaald worden. 

 

Via de link Treasurystatuut ROOBOL kunt u het Treasurystatuut lezen. 

2.4.3 Allocatie middelen 

Er is sprake van een budgetverdeling waarbij de binnenkomende gelden met behulp van verdelingsregels worden 

verdeeld over de budgethouders. De verdelingsregels komen globaal op het volgende neer:  

 De rijksvergoeding materiële instandhouding wordt grotendeels aan de scholen verstrekt. Er vindt een 

inhouding plaats voor de kosten administratiekantoor en voor het buitenonderhoud. 

 Voor de scholen is de personele lumpsumfinanciering minus de overhead voor het bestuur, het ROOBOL- 

kantoor, overhead voor duurzame inzetbaarheid en ouderschapsverlof de grondslag voor de inzet van 

medewerkers in fte’s. 

 Scholen krijgen voor minimaal 3 groepen budget op basis van de T-systematiek welke middels vastgestelde 

verdeelsleutels wordt toegekend. Daarnaast is er per school een budget voor management. Dit budget wordt 

eveneens middels een vastgestelde verdeelsleutel toegekend.  

 De rijksvergoeding personeels- en arbeidsmarktbeleid worden grotendeels bovenschools ingezet.  

 Loonkosten worden op schoolniveau beheerd. 

 Werkdrukmiddelen worden op schoolniveau ingezet. 

 Scholen krijgen budget voor extra formatie ter vervanging van ziekte. 

 Voor passend onderwijs is een eigen begroting gemaakt. Dit betekent dat alle baten en lasten die de scholen 

maken voor passend onderwijs buiten de eigen schoolbegroting zijn gehouden.  

 

Onderwijsachterstandenmiddelen  

Vanaf schooljaar 19/20 is de rv impulsregeling komen te vervallen. Hiervoor in de plaats ontvangt ROOBOL 

onderwijsachterstandsmiddelen o.b.v. de schoolscores van het CBS. De onderwijsachterstandsmiddelen zijn bedoeld 

om regio's met onderwijsachterstand een impuls te geven. Deze middelen worden op dezelfde wijze gealloceerd als 

de rv impulsregeling. Er heeft geen nieuw besluitvormingsproces plaatsgevonden. De middelen worden ingezet op 

Passend onderwijs en in overleg met de directeuren op de scholen.  

 

Fusiemiddelen  

De fusiemiddelen zijn bedoeld om de frictiekosten op te vangen op het gebied van personele inzet, huisvesting, 

afboeken van investeringen, en andere kosten die gepaard gaan met het voorbereiden en realiseren van de fusies. Van 

alle fusies is een fusieplan gemaakt waarin ook de kosten zijn opgenomen. Per jaar worden de plannen geëvalueerd en 

indien nodig bijgesteld. De medezeggenschapsraden van de betreffende scholen zijn hierbij betrokken. Op basis van 

deze plannen zijn de benodigde middelen toegekend. 

 

Doel- en rechtmatige inzet van middelen 

De Raad van Toezicht is mede op basis van de accountantscontrole van mening dat de middelen op een rechtmatige en 

doelmatige wijze zijn aangewend. 
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2.5 Risico’s en risicobeheersing 

 

2.5.1 Werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 

 

De interne beheersing van risico’s en het controlesysteem van ROOBOL is vormgegeven in de planning & control-

cyclus. Verantwoordelijkheden worden hierbij zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. Iedere school kent haar 

eigen begroting en is zelf verantwoordelijk voor de eigen begroting. Per kwartaal wordt van het onderwijsbureau een 

kwartaalrapportage van de gehele stichting ontvangen. De rapportage worden besproken met de controller van het 

onderwijsbureau. De kwartaalrapportage wordt gedeeld met de Raad van Toezicht en de GMR. 

 

Ook de scholen ontvangen per kwartaal een rapportage. De rapportage bestaat uit de realisatie tot en met het 

afgelopen kwartaal en een eindejaarsprognose. Op deze manier heeft de organisatie als totaal en de 

organisatieonderdelen afzonderlijk altijd een goed beeld van de actuele stand van zaken. Waar nodig kan op deze 

manier tijdig bij worden gestuurd. De rapportage is een onderdeel van de voortgangsgesprekken tussen bestuurder en 

directeur. 

 

Inkopen vinden plaats conform het inkoopbeleid. Betalingen worden uitgevoerd door het onderwijsbureau, na 

goedkeuring van de facturen door de budgethouders. Binnen het onderwijsbureau is functiescheiding doorgevoerd in 

het betaalproces.  

 

Personeelsmutaties worden doorgevoerd in Onderwijsbureau Meppel Self Service (OSS). Hierop vindt een controle 

plaats door zowel het onderwijsbureau als door de afdeling P&O.  

 

Tot slot vindt er een verantwoording van de financiële en onderwijskundige ontwikkelingen en realisaties plaats in de 

jaarrekening en in het bestuursverslag. Deze worden o.a. gepresenteerd op de website van ROOBOL. 

 

ROOBOL werkt daarnaast met een risicoanalyse. Deze risicoanalyse is ontwikkeld door de bestuurder, de 

beleidsmedewerker P&O en de controller van OBM. Deze analyse is gedurende het jaar bijgesteld op de bestaande 

situatie. De analyse is besproken met de Raad van Toezicht en de accountant. De accountant adviseerde om de 

onderdelen van de risicoanalyse zo veel mogelijk te kwantificeren in financiën. 

 

2.5.2 Belangrijkste risico’s  

 

Leerlingenaantallen 

Leerlingenaantallen vormen de basis waarop het ministerie van OCW de bekostiging van ROOBOL baseert. Bij het 

opstellen van de begroting en meerjarenbegroting is een goede inschatting van het leerlingenaantal belangrijk.   

Wat opvalt, is dat de verwachte leerlingdaling (Bron DUO) al een aantal jaren niet overeenkomt met de werkelijkheid. 

Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren gestegen. 

Uit prognoses van DUO wordt echter krimp verwacht. Het is voor de middellange termijn dus onzeker hoe het 

leerlingenaantal zich zal ontwikkelen.  

 

Lerarentekort 

Om voldoende bezetting in de scholen te borgen heeft ROOBOL de volgende beleidsafspraken gemaakt: 

 Bieden van ontwikkelmogelijkheden, ook voor tijdelijke leerkrachten. 

 Als werkgever voldoen aan de drie psychologische basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie 

(talentontwikkeling, waarderende psychologie, afstemming missie en visie organisatie en collega's.) 

 Tijdelijke contracten duren bij goed functioneren maximaal een jaar. De inzet op payroll is minimaal.  

 Deelname project Regionale aanpak lerarentekort. 

 Voldoende formatie in teams om kortdurende vervangingen op te lossen. 

 

Kosten uitkering bij ontslag 

Bij ontslagverlening bestaat het risico dat het participatiefonds de claim van het UWV niet overneemt en ROOBOL de 

aanvulling op de uitkeringen moet betalen. Om dit risico te minimaliseren zijn de volgende maatregelen genomen: 

 De procedures rond ontslag en aanstelling zijn verscherpt en alle procedures worden nauwlettend in de gaten 

gehoduen.  

 Updaten van de procedure en protocol voor herbenoeming.  

 Monitoren van de jaarplanning. 

 

 

 

 



 24 

Aandacht voor uitstroom in bepaalde functiegroepen, IB en directie  

Als actie gaat de beleidsmedewerker P&O met scholen in gesprek om actief scholingswensen en ambities van 

medewerkers in beeld te krijgen. Dit om te voorkomen dat deze functiegroepen niet bezet gaan worden. Daarnaast is 

het van belang ook in de markt scherp te blijven en kijken waar mogelijkheden zijn om deze talenten aan ROOBOL te 

binden. De nieuwe cao biedt mogelijkheden om in loopbaanpaden te differentiëren. In de loop van 2020 is hier 

invulling aan gegeven hoe dit passend te maken voor ROOBOL.  

 

Inzet personeel op tijdelijke middelen 

De inzet van medewerkers op verkregen subsidiegelden kan een risico zijn. Dit kan ook wanneer een school de 

werkdrukmiddelen wisselend inzet per jaar, bijvoorbeeld het ene jaar extra uren voor een onderwijsassistent en het 

andere jaar weer ergens anders voor. Het projectmatig inzetten van personeel brengt risico’s met zich mee (aanvragen 

uitkering en opbouw rechten). De keuze voor inzet van personeel dient weloverwogen te gebeuren, dit in verband met 

het opbouwen van verplichtingen aan personeel. Jaarlijks bij de begrotingsgesprekken wordt meerjarig gemonitord of 

de aflopende projectenmiddelen risico’s met zich meebrengt.  

 

Uitgaven inzake uitkering na ontslag 

ROOBOL begroot jaarlijks een post voor ontslaguitkering. In 2020 wat het budget ruim voldoende. ROOBOL zorgt voor 

voldoende dossieropbouw, zodat dit een minimaal risico is. Meerjarig wordt ook gemonitord of er meer begroot moet 

worden voor deze post en de benodigde formatie in lijn is met de aanwezige formatie. Op deze manier kan ROOBOL 

tijdig meebewegen op de verwachte ontwikkeling.  

Schoolbesturen zijn conform de regelgeving in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) verplicht om hun vacatures met 

voorrang aan te bieden aan (ex)werknemers, die zijn aangemerkt als eigen wachtgelders. Eigen wachtgelders zijn (ex) 

werknemers, die vanuit de afloop van een dienstverband bij ROOBOL, een ontslaguitkering ontvangen. Op dit moment 

heeft ROOBOL geen eigenwachtgelders aan wie ROOBOL bij voorrang vacatures moet aanbieden. 

 

Overschrijding kosten huisvesting 

Oude schoolgebouwen leiden tot hoge kosten, met name de energielasten zijn hoger dan de daarvoor beschikbare 

vergoeding materiële instandhouding (MI). De oude schoolgebouwen zijn voor nieuwbouw allemaal opgenomen in de 

IHP (integrale huisvestingsplannen onderwijs) van de verschillende gemeenten. Voor nieuwbouw van de tijstream bij 

het MFA in Holwerd is budget toegekend door de gemeenteraad van Noardeast Fryslân. De fusieschool is voorlopig 

gehuisvest in de twee oude schoolgebouwen.  

 

In de meerjarenbegroting is een liquiditeitsparagraaf opgenomen. Er is voor iedere school in juridisch eigendom van 

Stichting ROOBOL, een MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) aanwezig. Twee jaarlijks wordt er een inspectie 

uitgevoerd, welke resulteert in bijstelling van de onderhoudsplanning. Hiermee heeft Stichting ROOBOL voor zijn 

scholen een actuele planning. Deze planning wordt jaarlijks verwerkt in de voorziening groot onderhoud. 

  

Stichting breed laat de planning in 2026 een piek zien in het onderhoud. Deze wordt veroorzaakt door geplande 

(groot) onderhoudswerkzaamheden bij het schoolgebouw van Dr. Theun de Vriesskoalle en It Twaspan. Beide 

gebouwen zijn technisch aan het einde van hun levenscyclus. It Twaspan heeft relatief veel leegstand waardoor de 

uitgaven voor het onderhoud relatief groot zijn ten opzichte van de inkomsten. Voor beide scholen is er een reëel 

perspectief op nieuwbouw binnen 6 jaar. 
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Beheer en inkoop 

Te hoge kosten voor materiële instandhouding gaan ten laste van het budget voor personeel dan wel de reserve. Op 

het gebied van beheer en inkoop is daarom een efficiencyslag gemaakt door:  

 Aanscherpen inkoopbeleid. Scherper inkopen en vraagbundeling (waar mogelijk centraal inkopen). 

 Inrichten beheerssysteem inkoop en abonnementen. 

  

Daarnaast is geconstateerd dat er bespaart kan worden door: 

 Invoeren van energiebeheersmaatregelen. 

 Sturing op besparingen als gevolg van digitalisering. 

 

Passend onderwijs: Voltijd Hoogbegaafdheidsonderwijs  

Het hoogbegaafdheidsonderwijs (HB) op de Burgerschool en It Skriuwboerd is een vorm van passend onderwijs. Er 

wordt gewerkt met groepen van 18 leerlingen, terwijl de reguliere bekostiging is gebaseerd op 23 leerlingen per groep. 

Het tekort wordt aangevuld vanuit middelen voor passend onderwijs. Het HB-onderwijs op de Burgerschool is in 2018 

geëvalueerd en onderdeel van het strategisch perspectief 2019-2023 geworden. Met ingang van schooljaar 2019-2020 

is een extra locatie geopend voor HB-onderwijs op It Skriuwboerd. Het HB-onderwijs wordt jaarlijks geëvalueerd en 

indien nodig bijgesteld. De evaluatie vindt plaats binnen het kader van het strategisch perspectief ROOBOL en de 

ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs. De resultaten van de evaluatie zijn besproken met de Raad van 

Toezicht. 

 

2.5.3 Notitie governance  

 

In 2020 is de notitie governance van ROOBOL geëvalueerd en opnieuw vastgesteld door de Raad van Toezicht. De GMR 

is over deze documenten geïnformeerd. In de notitie governance staan afspraken over informatieverstrekking tussen 

en aan verschillende stakeholders (ouders, inspectie, gemeenten, raad van toezicht, GMR, MR, schoolleider en 

bestuurder). De afspraken zijn geagendeerd in een jaarkalender die een onderdeel is van de notitie governance. 

 

Bij de verantwoording naar ouders is gebruik gemaakt van de jaarplannen en jaarverslagen opgesteld met behulp van 

'mijnschoolplan.nl'. Deze zijn op de websites van de scholen gepubliceerd. Daarnaast hebben alle scholen de gegevens 

zoals beleid, waardering en resultaten gepubliceerd op de website www.scholenopdekaart.nl. De inhoudt van de 

plannen wordt door de bestuurder gemonitord en in de jaarlijkse voortgangsgesprekken met de directeuren 

besproken. 

 

Ieder jaar wordt het strategisch beleid en de vorderingen besproken met de gemeenteraden van de betreffende 

gemeenten. Het jaarverslag en de begroting worden jaarlijks besproken met de ambtenaren van deze gemeenten. Het 

jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van ROOBOL. 
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3.  Verantwoording financiën 

  

 

 

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de belangrijkste financiële 

gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig 

perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans en in de laatste 

paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod. 

 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 

 

3.1.1 Leerlingen 

 

Figuur 6: leerlingenaantallen ROOBOL in meerjarig perspectief 

 

ROOBOL is gesitueerd in drie gemeenten: Noardeast-Fryslân, Dantumadiel en Achtkarspelen. De afgelopen jaren is het 

leerlingaantal gestegen in tegenstelling tot de verwachte leerlingdaling (bron DUO). In 2020 is op veel scholen van 

ROOBOL het aantal leerlingen gestegen. De scholen waarvan het leerlingaantal is gedaald hebben te maken gehad met 

tussentijdse verhuizingen en minder vierjarige kinderen in het dorp. 

De stijging in 2020 heeft met name te maken met de groei van de scholen in de grotere kernen. 

Uit prognoses van DUO wordt krimp verwacht, de gegevens van ROOBOL spreken dit echter tegen. Het lijkt erop dat 

het leerlingenaantal de komende vijf jaar stabiel blijft. Uiteraard is enige voorzichtigheid hierbij gepast. Het is op 

langere termijn onzeker hoe het leerlingenaantal zich zal ontwikkelen. Ook is opvallend dat de hoeveelheid leerlingen 

in de onderbouw en de bovenbouw vrijwel gelijk zijn, dit zal naar verwachting de komende vijf jaar zo blijven.  

 

CBS verwacht dat het aantal basisschoolleerlingen in Noordoost Friesland de komende jaren (periode 2016-2025) daalt 

met gemiddeld 12% tot 2025. Vanuit de maatschappelijke opdracht, vindt ROOBOL dat ouders moeten kunnen kiezen 

voor algemeen toegankelijk openbaar onderwijs. Om de kwaliteit en de bereikbaarheid te behouden voor Noordoost 

Friesland zijn we actief op zoek naar samenwerkingspartners, in de eigen regio, waarbij we onze eigen identiteit niet 

uit het oog verliezen. Met een aantal van deze samenwerkingspartners (schoolbesturen PCBO en organisaties voor 

peuteropvang) zijn we bezig met het ontwikkelen en bouwen van (Integrale) kindcentra. Om deze 

kindcentra efficiënt en effectief in te kunnen richten is een samenwerking met deze organisaties essentieel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Leerlingenaantallen per school  

 



 27 

De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de teldatum per 1 oktober en geldt voor het daarop 

volgende schooljaar. Verder geldt dat de vergoeding voor de leerlingen in de onderbouw hoger ligt dan die voor de 

leerlingen in de bovenbouw. 

3.1.2 FTE 

 
 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Overzicht FTE ROOBOL in meerjarig perspectief 

 

Vanaf 2020 wordt er stabiliteit verwacht in het aantal leerlingen. De verwachte uitstroom in verband met pensioen, 

ervan uitgaande dat iedereen de pensioengerechtigde leeftijd volmaakt is laag (3,6 fte tot 2024).  

Hierdoor verwacht ROOBOL de komende jaren stabiliteit in de personeelslasten.  

 
In de schoolbegrotingen wordt de formatie langjarig aangepast aan de middelen die ingezet kunnen worden op basis 

van het aantal leerlingen. Er is 0,6 fte aan taakstellingen opgenomen vanaf 2023 om een eventuele teruggang in 

leerlingen op te vangen. Dit lijkt enkel van toepassing op de Burgerschool en ‘t Holdersnêst, hier wordt een lichte 

daling van leerlingen verwacht. 

 

De grootste uitdaging zit in langdurige ziekteverzuim en zwangerschapsvervanging.  

Vanaf 1 januari 2021 is er nog 2,2 fte extra opgenomen om zwangerschapsverloven op te kunnen vangen. Gezien de 

krapte in de markt is het lastig om op korte termijn bevoegde leraren te vinden. Vanwege het jonge personeelsbestand 

is het passend om collega’s structureel te benoemen om snel te kunnen anticiperen bij vervanging voor 

zwangerschapsverlof. Er zullen daarnaast mogelijk nieuwe deeltijdvacatures ontstaan door de inzet van 

ouderschapsverlof. Gezien het natuurlijke verloop is er enige ruimte om tijdelijke collega’s die goed bij ROOBOL 

passen in vast dienstverband aan te nemen. ROOBOL wil daarnaast een aantrekkelijke werkgever zijn voor alle 

leerkrachten door ook leerkrachten met tijdelijke contracten optimale begeleiding en scholingsmogelijkheden aan te 

bieden. 

 

De personele inzet op de projecten Tel mee met Taal en Bouwen aan Ambitie is tot augustus 2024. Dit gelet op de 

omvang en complexiteit van de verandering die deze projecten beogen. Daarnaast heeft corona gezorgd voor een 

vertraging. Vanaf augustus 2024 zal, afhankelijk van de nieuwe beleidskeuzes, worden bepaald of dit verlengd wordt. 

 

 

3.2 Staat van baten en lasten en balans  

3.2.1 Exploitatieoverzicht in meerjarig perspectief 

 

Figuur 9: Exploitatieoverzicht ROOBOL 

 

Het exploitatieresultaat 2020 bedraagt € 414.407 negatief. Het negatieve resultaat van 2020 ten opzichte van de 

begroting wordt in belangrijke mate veroorzaakt door eenmalige uitkeringen naar aanleiding van de nieuwe CAO PO. 

 

3.2.2 Baten 

Zoals uit onderstaande figuur 10 blijkt is de Stichting in belangrijke mate, te weten ongeveer 97,8%, afhankelijk van de 

overheid (ministerie en gemeente). De opbrengsten bestaan grotendeels uit de Rijksbijdragen van het OCW (circa 97%). 
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Bij inkomsten van de overheid speelt het aantal leerlingen een belangrijke rol. Doordat de inkomsten afhankelijk zijn 

van het aantal leerlingen en omdat de kosten op korte termijn voor een groot deel niet te beïnvloeden zijn, is het 

belangrijk de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de gaten te houden om zodoende tijdig noodzakelijke 

maatregelen te kunnen nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Verdeling baten ROOBOL7 

 

De realisatie van de totale baten is 8,6 % hoger dan de begroting. 

 

De rijksbijdragen komen 9,8 % hoger uit dan de begroting. De hogere baten betreft voornamelijk:  

 Normaanpassingen OCW ter dekking van de nieuw afgesloten CAO.  

 Hogere groeibekostiging door hogere tussentijdse groei van het aantal leerlingen De ontvangen 

groeibekostiging ad. circa € 306.000 heeft voornamelijk betrekking op tussentijdse groei bij de Burgerschool. 

In de begroting was op basis van het gemiddelde van de afgelopen jaren rekening gehouden met € 150.000 

groeibekostiging. 

 Vanaf schooljaar 19/20 worden hogere achterstandsmiddelen ter vervanging van de impulsgelden en 

schoolgewichten ontvangen. Voor ROOBOL waren deze baten € 48.000 hoger dan begroot.  

 Voor het wegwerken van leerachterstanden door corona is in 2020 circa € 48.000 niet begrote subsidie inhaal 

en ondersteuningsprogramma's ontvangen. Hier staan ook extra kosten tegenover.  
 Subsidies Tel mee met Taal en Regiodeal Bouwen aan Ambitie in de realisatie ontvangen, welke begroot waren 

als overige overheidsbijdragen. 

 Vanuit het Samenwerkingsverband zijn niet begrote middelen voor hoogbegaafdheid ontvangen (circa € 

56.000). Daarnaast zijn de reguliere middelen vanuit het Samenwerkingsverband verhoogd door 

normaanpassingen en zijn voor schooljaar 19/20 en schooljaar 20/21 aanvullende resultaatuitkeringen 

ontvangen. 

 

De overige overheidsbijdragen zijn 47,7% lager dan begroot. Dit betreft grotendeels een verschuiving tussen overige 

overheidsbijdragen en rijksbijdragen.  

 

De overige baten liggen 19,2 % hoger dan begroot. De hogere baten betreft voornamelijk niet begrote baten voor 

doorbelasten kosten aan derden. Hier staan ook kosten tegenover.  

 

3.2.3 Lasten 

Zoals uit onderstaande figuur 11 blijkt, bestaan de kosten in belangrijke mate uit personele lasten, te weten ongeveer 

82%. Ander belangrijke kosten zijn de overige lasten met een aandeel van 8,5%. 
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Figuur 11: Verdeling lasten ROOBOL 

 

De realisatie van de totale lasten zijn 10% hoger dan begroot.  

 

De personele lasten bestaan vooral uit salariskosten 94 %. Hierbij is het aandeel van de salariskosten van Onderwijzend 

Personeel (incl. uitkeringen) het grootst, te weten 62 %. Het aandeel van de salariskosten directie bedraagt ongeveer 

10,4 % en het aandeel van Onderwijsondersteunend personeel bedraagt ongeveer 10,1 %. 

 

De personele lasten zijn 9,7% hoger dan begroot. De hogere lasten betreft voornamelijk: 

 Hogere inzet eigen personeel heeft te maken met het hogere leerlingaantal dan begroot. Hier staat extra 

groeibekostiging tegenover. De hogere inzet directie betreft hogere inzet als gevolg van startende directeuren, 

nieuwbouwprojecten en project Bouwen aan Ambitie. 

 De gemiddelde personeelslast is hoger dan begroot door de nieuwe CAO PO. De salarisverhoging vanaf 1 

januari 2020 ad 4,5%, een eenmalige uitkering van € 875 bruto (naar rato van de werktijdfactor) en een 

eenmalige uitkering van 33% van het brutosalaris van januari 2020 waren niet begroot. Ten tijde van het 

opstellen van de meerjarenbegroting was er nog geen nieuwe CAO en daarom is voor de begroting uitgegaan 

van de destijds geldende CAO. Voor de eenmalige uitkeringen was reeds in 2019 een eenmalige uitkering 

vanuit OCW ontvangen. Omdat de hogere salariskosten in boekjaar 2020 vallen en de hogere baten (conform 

regelgeving) in boekjaar 2019 zijn geboekt, ontstaat er hierop een negatief effect in de jaarrekening 2020 ad 

circa € 365.000. Daarnaast heeft een herwaardering van de schalen OOP en Directie (per 1/8/20) 

plaatsgevonden. 

 

Voor de kosten van jubilea van het personeel in geval van 25-jarig of 40-jarig dienstverband binnen het onderwijs is 

een voorziening opgenomen. De voorziening wordt opgebouwd voor het personeel dat langer dan 5 jaar in dienst is. 

Daarnaast wordt rekening gehouden met een ‘blijf kans’ van het personeel. In 2020 is aan deze voorziening € 9.055 

gedoteerd en is € 1.371 onttrokken. 

 

De afschrijvingslasten zijn 6,1 % hoger dan begroot, doordat een aanvullende afschrijvingslast ad € 34.000 is 

opgenomen in verband met een kortere afschrijvingsperiode inventaris van een aantal scholen die in 2020 zijn 

verhuisd. Tevens is meer geïnvesteerd in ICT, waardoor de afschrijvingslasten zijn toegenomen. 

 

De huisvestingslasten zijn 8,3 % hoger dan begroot. Deze kosten bestaan vooral uit de dotatie aan de 

onderhoudsvoorziening (15,1%), energie en water (14,7%), huur (34,1%), schoonmaakkosten (25,3%), dagelijks 

onderhoud (4,9%) en overige huisvestingslasten (5,8%).   

Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt door de hogere kosten schoonmaak als gevolg van 

coronamaatregelen. De dotatie aan de voorziening onderhoud is verlaagd op basis van de geactualiseerde 

meerjarenonderhoudsplanning.  

 

De overige Lasten hebben betrekking op kosten van administratie en beheer (47,7 %), overige lasten (22,9%), 

leermiddelen (26,9%) en inventaris en apparatuur (2,5%). Deze kosten zijn 17,1% hoger dan begroot. De hogere kosten 

hebben voornamelijk betrekking op ICT-kosten en reproductiekosten. De hogere kosten voor ICT-leermiddelen betreft 

toename gebruik van digitale leermethoden.  
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De kosten ten laste van de subsidies hebben vooral betrekking op niet begrote kosten voor begeleiding om 

leerachterstanden a.g.v. corona weg te werken en hogere kosten voor passend onderwijs. Hier staan subsidies 

tegenover.   

 

In 2020 hebben de banken hun voorwaarden aangepast, waardoor ROOBOL rente moet betalen over een deel van hun 

banksaldo. Deze rentelasten waren niet begroot.  

 

3.2.4 Belangrijkste verschillen van het resultaat in 2020 t.o.v. 2019 

 

Baten 

De realisatie van de totale baten ligt 6 % hoger dan in het kalenderjaar 2019. 

 

De rijksbijdragen zijn 5,9 % hoger dan in het kalenderjaar 2019. De rijksbijdrage is in 2020 hoger door de indexering 

van de lumpsum en circa € 190.000 hogere bekostiging achterstandsmiddelen ter vervanging van de impulsgelden en 

schoolgewichten. Vanuit het samenwerkingsverband worden vanaf schooljaar 19/20 middelen voor hoogbegaafdheid 

ontvangen. Daarnaast zijn de reguliere middelen vanuit het samenwerkingsverband verhoogd in 2020. De 

fusiemiddelen zijn in 2020 lager, doordat de fusiemiddelen voor 2 scholen einde schooljaar 18/19 afliepen. 

 

De overige overheidsbijdragen zijn 35,4 % hoger dan in het kalenderjaar 2019. Ten opzichte van 2019 zijn de 

subsidieopbrengsten hoger door de subsidie voor Tel mee met Taal en diverse kleinere subsidies. 

 

De overige baten zijn 1,8% lager dan in het kalenderjaar 2019.De overige baten zijn in 2020 lager door de bonus 2018 

van het vervangingsfonds welke is uitgekeerd in 2019. 

 

Lasten 

De realisatie van de totale lasten zijn 13,9 % hoger dan in het kalenderjaar 2019.  

 

De personele lasten zijn per saldo 16,5 % hoger dan in het kalenderjaar 2019. De hogere personeelslasten zijn vooral 

gelegen door de hogere inzet personeel bij de fusieschool de tijstream per 1-8-2019 en toename van leerlingen op 

diverse scholen in 2020. De gemiddelde personeelslast is toegenomen als gevolg van de nieuwe CAO. De kosten van 

inhuur zijn in vergelijking met kalenderjaar 2019 toegenomen. Het gaat hier met name om kosten voor medewerkers 

die gedetacheerd zijn in verband met de samenwerkingsscholen die wij met andere besturen hebben. 

 

De afschrijvingslasten zijn 6,9% hoger dan in kalenderjaar 2019. In 2020 is fors geïnvesteerd in meubilair, 

speeltoestellen en ICT (met name tablets en touchscreens), waardoor de afschrijvingslasten ten opzichte van 2019 zijn 

toegenomen in 2020.  

 

De huisvestingslasten zijn 9,1% hoger dan in kalenderjaar 2019. Het verschil met kalenderjaar 2019 wordt vooral 

veroorzaakt doordat in augustus 2020 2 scholen zijn verhuisd naar een MFC waarvoor ze een gebruiksvergoeding 

betalen. Daarnaast zijn in 2020 extra schoonmaakkosten als gevolg van coronamaatregelen gemaakt.   

 

De overige Lasten zijn 1,8% lager dan in het kalenderjaar 2020. De lagere kosten betreft met name afloop kosten voor 

netwerk de Walden en lagere kosten waarvoor een subsidie wordt ontvangen.  

 

3.2.5 Ontwikkelingen meerjarenbegroting 

Het resultaat 2020 komt uit op €411.019 negatief, maar zoals is toegelicht zijn in 2020 eenmalige uitkeringen op 

basis van de nieuwe CAO verwerkt.  

 

ROOBOL gaat de komende vier jaren de ingezette transitie naar toekomstgericht onderwijs verder uitwerken. Dit 

betekent dat er in de periode tot en met 2024 extra geïnvesteerd wordt in de thema's van het strategisch beleid. De 

extra investeringen betreffen vooral inzet van personeel. Het vermogen van ROOBOL is van voldoende niveau om dit op 

te kunnen vangen. Na 2023 moeten de reguliere inkomsten toereikend zijn voor kwalitatief goed toekomstgericht 

onderwijs. 

 

 

 

Aan de meerjarenbegroting liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: 

 De leerlingenaantallen, wet- en regelgeving en de risicoanalyse vormen het kader. 

 De begrote opbrengsten zijn gebaseerd op de prognose van de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de 

komende jaren.  
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 Naar aanleiding van een verwachte daling van leerlingenaantallen is bij twee scholen hiervoor een taakstelling 

opgenomen vanaf 2023. 

 De huisvestingslasten bewegen niet vanzelfsprekend mee met de leerlingenaantallen. 

 De afschrijvingskosten zijn meegenomen, op basis van de door de scholen en bovenschools management 

geplande investeringen 

 Stijging van de daadwerkelijke kosten voor huisvesting (onder andere energie), vooral bij de oudere 

schoolgebouwen.  

 

Figuur 12: Balans ROOBOL in meerjarig perspectief 

 

 

Figuur 13: Investeringen ROOBOL in meerjarig perspectief 

 

De belangrijkste mutaties in de balansposten in het verslagjaar t.o.v. het voorgaande kalenderjaar zijn; 

 De materiële vaste activa is hoger dan eind 2019. Dat komt doordat er meer is geïnvesteerd dan dat er is 

afgeschreven. In 2020 is met name geïnvesteerd in ICT, speeltoestellen en meubilair bij meerdere scholen. De 

investeringen in leermiddelen lagen onder de voorgenomen investeringen. De MVA in uitvoering betreft de 

eerste termijn voor de aanpassing van ventilatie bij meerdere scholen. 

 De onderhoudsvoorziening is geactualiseerd, waardoor de dotatie is verlaagd in 2020. In 2020 is er € 40.750 

gedoteerd aan de voorziening voor binnen onderhoud en is er € 38.643 onttrokken. De dotatie voor de 

voorziening buiten onderhoud bedraagt € 70.250 en is er € 7.108 onttrokken. Dit betekent dus dat beide 

voorzieningen zijn toegenomen 

 

De belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans zijn; 

 De resultaten van de meerjarenbegroting zijn in het eigen vermogen verwerkt.  

 In de materiële vaste activa zijn de meerjareninvesteringen en de afschrijvingen voor de komende jaren 

verwerkt. Komend jaar staan met name investeringen gepland voor het vernieuwen van het schoolplein en/of 

het interieur van de school. Als gevolg van coronamaatregelen zal in 2021 bij meerdere scholen extra 

geïnvesteerd worden in ventilatie. Daarnaast wordt op twee scholen geïnvesteerd in onderwijskundige 

aanpassingen in verband met vernieuwende onderwijsconcepten waaronder wetenschap en techniek en 

groepsdoorbrekend werken. In 2024 en 2025 zijn met name vervangingsinvesteringen ICT (tablets) gepland. 

 De hoogte van de voorziening preventief onderhoud is gebaseerd op het geplande onderhoud aan de 

schoolgebouwen in de komende jaren. Op basis van de planning voor de komende 20 jaar, welke beoordeeld 

wordt tijdens de begrotingsgesprekken.  De onderhoudsvoorziening is op dit moment toereikend om het 

toekomstige onderhoud, zoals is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan (MOP), te kunnen uitvoeren.  
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 De verwachting is dat de kortlopende vorderingen en schulden in de komende jaren nagenoeg gelijk zullen 

blijven. 

 

ROOBOL is afhankelijk van de middelen die beschikbaar worden gesteld door OCW en kent geen private 

financieringsstromen. Incidenteel kennen de provincie of gemeenten subsidies toe. De beschikbare middelen vanuit 

OCW zijn afhankelijk van politieke besluiten en daardoor fluctueren de hoogten van de beschikbare middelen nogal. 

Voor wat betreft huisvesting is er een afhankelijkheid van de gemeente. Vanaf 2015 is het onderhoud van de 

gebouwen door gedecentraliseerd naar de schoolbesturen. Nieuwbouw blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente.   

 

3.3 Financiële positie 

3.3.1 Kengetallen  

 

 

Figuur 14: Financiële kengetallen ROOBOL 

 

De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van ROOBOL  zijn o.a. solvabiliteit, liquiditeit, 

weerstandsvermogen en rentabiliteit. 

 

De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. 30% of 

hoger wordt als goed aangemerkt. Met een solvabiliteitsratio van 82,3 % is het eigen vermogen ruim voldoende om de 

organisatie in geval van opheffing in staat te stellen aan haar verplichtingen te voldoen.   

 

De liquiditeitsratio geeft de verhouding van de vlottende activa en het kort vreemd vermogen weer. De norm is dat 

deze waarde groter of gelijk aan 1 moet zijn. Met een liquiditeitsratio van 2,8 voldoet de current ratio aan de norm, en 

is ROOBOL in staat om aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.  

 

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de organisatie in staat is om onverwachte risico's met een 

financiële impact op te vangen. Dit wordt berekend door het eigen vermogen minus de vaste activa te delen door de 

totale baten. Een percentage tussen de 5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer. 

Het weerstandsvermogen blijft boven de minimumnorm door ROOBOL gesteld en ligt ruim boven de signaleringsgrens 

(5 %) van de Inspectie van het Onderwijs 

 

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het behaalde exploitatieresultaat ten opzichte van de totale baten. Een 

rentabiliteit van 0% tot 5% wordt als normaal beschouwd. Met uitzondering van de rentabiliteit zijn de financiële 

kengetallen de komende jaren boven de daarvoor gestelde grenzen. Het begrotingstekort in 2021 tot en met 2023 

vertaalt zich in een rentabiliteit die lager is dan de grens (0%), die hiervoor gesteld is door het bestuur. Oorzaken zijn 

onder de meerjarenbegroting toegelicht. 
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3.3.2 Kasstroomoverzicht  

 

Figuur 15: Kasstroomoverzicht ROOBOL 

 

De verwachting is dat ondanks de negatieve begrotingen 2021 tot en met 2024 de liquiditeit van ROOBOL toereikend is 

om de extra uitgaven te financieren. 

  

3.3.3 Samenvatting vermogenspositie 

De Stichting heeft het kalenderjaar 2020 afgesloten met een negatief resultaat. De kengetallen worden beïnvloed door 

het exploitatieresultaat. Gelet op bovenstaande kan gesteld worden dat ROOBOL, ondanks de negatief begrote 

exploitatieresultaten, financieel gezien gezond is en daardoor in staat om in de toekomst financiële tegenvallers op te 

vangen. 

 

3.3.4 Reservepositie 

 
Figuur 16: signaleringswaarde  

 

Vanaf 2020 hanteert de Inspectie van het Onderwijs voor het eerst de 'signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig 

eigen vermogen'. De inspectie kijkt bij de hoogte van de reserves naar de individuele signaleringswaarde van het 

bestuur. 

 

Momenteel is het eigen vermogen van ROOBOL boven de nieuwe signaleringswaarde. De reservepositie van de stichting 

moet in verhouding zijn tot de verwachte ontwikkelingen in de toekomst en de af te dekken risico’s. ROOBOL wil zo 

veel mogelijk geld inzetten voor de ontwikkeling van de leerlingen. In overleg met de RvT en GMR zal in komende jaren 
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extra geïnvesteerd worden in thema's van het strategisch beleid. Dit betekent dat de komende jaren de reservepositie 

zal dalen. Wij willen hiermee een aantal onderwijskundige en organisatorische doelen bereiken: 

 Iedere leerling een passend onderwijsaanbod; 

 Inspirerend leren met oog voor talent; 

 Bevlogen en enthousiaste medewerkers; 

 De school als speel-/leerplaats. 

Voor de toekomst zijn er twee ontwikkelingen die van invloed zijn op het eigen vermogen en het vergelijk met de 

signaleringswaarde:  

 Rekenvoorschriften voor de inrichting van de voorziening groot onderhoud (componentenbenadering); 

 Vereenvoudiging van de rijksbekostiging van OCW.  

Naar verwachting zullen bovenstaande punten in 2023 ingevoerd gaan worden. Deze ontwikkelingen worden echter 

niet meegenomen in de nieuwe signaleringswaarde van OCW voor mogelijke bovenmatige reserves. 

 

De herberekening van de onderhoudsvoorziening zal een herlabeling van het eigen vermogen gaan betekenen. Naar 

verwachting zal de onderhoudsvoorziening verhoogd moeten worden en met eenzelfde bedrag zal dan het eigen 

vermogen verminderd worden. 

Daarnaast zal naar verwachting door de vereenvoudiging van de bekostiging een actuele vordering op het ministerie 

van OCW gaan vervallen. In het wetsvoorstel vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs gaat de 

bekostiging van de schoolbesturen van schooljaarbekostiging naar bekostiging per kalenderjaar. In de huidige 

schooljaarbekostiging krijgt een schoolbestuur in de eerste vijf maanden van het schooljaar (augustus t/m december) 

minder dan 5/12-deel van de totale bekostiging. Hierdoor heeft ROOBOL in de administratie een vordering van 7,12% 

op OCW. Als de bekostiging per kalenderjaar gaat worden berekend, dan vervalt deze vordering. Voor ROOBOL is dit 

een bedrag van circa € 517.000 op 31-12-2020. Een dergelijk bedrag zal naar verwachting in 2023 van de balans 

verdwijnen waarmee ook het eigen vermogen met hetzelfde bedrag zal afnemen. Bovenstaande wijzigingen zullen 

geen effect hebben op de financiële gezondheid van ROOBOL, maar wel op de kengetallen die deze financiële 

gezondheid zouden moeten aangeven.  

 

Het wegvallen van de vordering op OCW heeft, evenals het verwerken van het groot onderhoud in de jaarcijfers, een 

fors effect op de reserves van ROOBOL. ROOBOL heeft voldoende reserves opgebouwd om de komende jaren met 

vertrouwen tegemoet te treden. 
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4.  Bijlagen 

  

 

 

Bijlage 1 Prestatiebox PO 
 

De middelen uit de Prestatiebox Primair Onderwijs zijn bedoeld om de deskundigheid in de scholen naar een hoger 

niveau te krijgen. Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan het geld uit deze regeling besteed wordt. In 

2020 zijn de middelen ingezet voor: 

 professionaliseren van de lerende netwerken;  

 cultuuronderwijs;  

 deskundigheid gekoppeld aan het strategisch beleid. 

Professionaliseren van de lerende netwerken 

Er zijn meerdere lerende netwerken:  

 Een netwerk voor en door de taalcoördinatoren. Hiervoor worden de betrokkenen van alle scholen zes keer een 

middag vrij geroosterd. 

 Een netwerk voor en door rekencoördinatoren. Iedere school is vertegenwoordigd in het netwerk en wordt drie 

middagen vrij geroosterd; 

 Een netwerk IB-ers komt zes keer per jaar bijeen. Op de agenda staat het handelingsgericht werken, het 

interpreteren van de trendanalyses, het ondersteunen van de leerkrachten, het delen van succesfactoren, leren van 

elkaar, etc.  

 Een netwerk van ICT-coördinatoren komt zes keer per jaar bij elkaar. Het netwerk is gericht op het vergroten van 

de mediawijsheid bij leerlingen en leerkrachten én het verbeteren van interne en externe communicatie. Door het 

netwerk wordt de deskundigheid vergroot door met en van elkaar te leren. 

 Het netwerk ‘Jonge Kind’ komt tweemaal per jaar bijeen.  

In alle bovenstaande netwerken zijn studiebijeenkomsten georganiseerd. 

 

Met de taal- en rekencoördinatoren zijn doelen gesteld en is er een plan van aanpak gemaakt. Monitoring van het plan 

van aanpak vindt plaats in de netwerken. Het eindresultaat is: vergroting van de kwaliteit en daardoor verhogen van 

tussen- en eindopbrengsten voor taal en rekenen op alle scholen.  

 

Cultuuronderwijs 

Cultuureducatie is op alle scholen een belangrijk doel. Vanuit de Prestatiebox is € 16,07 per leerling toegekend aan de 

scholen voor cultuuractiviteiten. In 2020 zijn deze middelen grotendeels besteed aan muziek. Daarnaast is er voor 

kunst, cultuur en muziek voor een dag in de week, met ingang van 1 september een coördinator aangesteld. Deze 

coördinator heeft ontwikkeld. In samenwerking met de media innovatoren worden deze activiteiten in de scholen 

geïmplementeerd. Een voorbeeld hiervan is ROOBOL-radio. Een wekelijks radioprogramma waaraan alle scholen 

meewerken. 

 

Deskundigheid gekoppeld aan het strategisch beleid 

Bijeenkomsten zijn grotendeels digitaal georganiseerd in 2020 om toch verder te kunnen werken aan het strategisch 

beleid. Opgemerkt is dat ook digitaal veel mogelijk is op dit gebied.  

 De studietweedaagse met alle directeuren van ROOBOL stond in 2020 in het teken van het thema professionele 

cultuur. Deze twee dagen konden vanwege Covid-19 niet plaats vinden op locatie. Om deze reden zijn er meerdere 

digitale momenten belegd om te zorgen voor professionalisering. In september zijn er twee dagen georganiseerd 

op locatie, met inachtneming van de RIVM-regels. Deze waren hoofdzakelijk gericht op SDi en de ontwikkelcyclus.  

 De inspiratiedag van ROOBOL met alle medewerkers stond in het teken van de aanpak laaggeletterdheid en lezen. 

Er was een alternatief digitaal programma met een presentatie van de bestuurder, tweemaal een ROOBOL-Inside 

(ronde tafelgesprek) en verschillende werkvormen.  

 Naast de ROOBOL-Insides tijdens de studiedag zijn er nog driemaal een Roobol-Inside georganiseerd gericht op het 

thema talentgericht werken met kinderen, het thema hoogbegaafdheid en het thema overgang groep 2-3. Deze 

ROOBOL-Insides hebben als doel al onze medewerkers te betrekken bij de missie en visie van ROOBOL. Het wordt 

voor en door collega’s georganiseerd.   

 In 2020 is geïnvesteerd in ondernemerschap door middel van het programma Bouwen aan Ambitie. Alle scholen 

hebben hiervoor een coördinator aangesteld welke een dagdeel per week is vrijgeroosterd van lesgevende taken 

om ondernemerschap en ambitie te stimuleren. Een deel van de hiervoor ingezette middelen komt uit de 

prestatiebox. Sinds 2020 zijn de ambitiebouwers gekoppeld aan de talentencoördinatoren, die zich bezighouden 
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met talentgericht werken op de scholen. Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd om de gezamenlijkheid 

te stimuleren. 

 Binnen ROOBOL wordt begeleiding geboden aan startende leerkrachten. De leerkrachten krijgen flitsbezoeken, één 

of meerdere klassenbezoeken en er worden in een nagesprek verbeter- en ontwikkelpunten besproken. Tevens 

worden er driemaal per jaar bijeenkomsten voor startende leerkrachten georganiseerd, waarin intervisie mogelijk 

is. Diverse onderwerpen, zoals gedrag, talentontwikkeling en communicatie staan op de agenda. Voor het project 

‘opleiden in de school’ en ‘begeleiding van startende leerkrachten’ zijn twee directeuren een dagdeel per week 

gefaciliteerd. 
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Bijlage 2 Jaarverslag Raad van Toezicht 2020 
 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting ROOBOL.  

 

Een jaar dat begon zoals zoveel jaren, maar halverwege maart te maken kreeg met een allesomvattend virus, genaamd 

Corona. Een virus dat het hele jaar van grote invloed is geweest op ons onderwijs.  

 

Zo ook voor 2020 stelden wij ons de volgende doelstellingen: 

- Samen het beste uit kinderen halen: Kan ieder kind bij ROOBOL het maximale rendement uit zijn of haar 

mogelijkheden halen, doordat hij of zij het best mogelijke onderwijs krijgt?  

- Iedere leerling een passend onderwijsaanbod: Realiseren de scholen adequate opbrengsten?  

- Inspirerend leren met oog voor talent: Kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen als democratisch 

burger en lid van de samenleving (burgerschap)? Worden de leerlingen zich er van bewust dat leren 

positief bijdraagt aan hun ontwikkeling en een ‘leven lang’ aan de orde zou moeten zijn?  

- Bevlogen en enthousiaste collega’s: Kunnen de medewerkers zich optimaal ontwikkelen en onder optimale 

omstandigheden hun bijdrage leveren aan deze processen (goed werkgeverschap)? 

- School als speel-/ leerplaats: Worden de beschikbare middelen op een effectieve en verantwoorde wijze in 

een meerjarig perspectief ingezet ter realisatie van deze opdracht?  

Kortom: Wat draagt het beleid en handelen van ROOBOL bij, aan de regio en samenleving? 

 

Raad van Toezicht  

De drie rollen van de RvT: 

1. Toezicht houden op het uitgevoerde beleid van de organisatie;  

2. Fungeren als klankbord en sparringpartner voor de bestuurder;  

3. Vervullen van de werkgeversrol richting bestuurder. 

 

De werkzaamheden van de RvT hebben betrekking op deze drie rollen.   

De bestuurder legt verantwoording af aan de RvT. Daarbij werkt ROOBOL volgens de uitgangspunten van de Code Goed 

Bestuur PO en handelt volledig zonder afwijkingen volgens deze code. 

In de notitie Governance van ROOBOL staan de rollen van alle betrokken partijen uitgebreid beschreven. In de statuten 

en het managementstatuut zijn onder meer de bevoegdheden en de werkwijze vastgelegd van de bestuurder en de 

RvT. 

 

De RvT maakt voor de agenda van iedere vergadering gebruik van de onderwerpen die in de planning van het 

Toezichtkader van ROOBOL staan vermeld. Naast de vaste onderwerpen uit het Toezichtkader worden er per 

vergadering actuele onderwerpen aan toegevoegd.  

 
In 2020 bestond de Raad van Toezicht uit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  Naam Functie Commissie 

Harmen Dijkstra  Voorzitter Remuneratiecommissie 

Chantal Westra-Bosch Vice-voorzitter Onderwijs & Kwaliteit 

Ojanne de Vries-Chang  Lid Auditcommissie 

Wilma van de Venn  Lid (1-7-2020 gestop) Onderwijs & Kwaliteit 

Tineke Veenma-Koster Lid  Remuneratiecommissie 

Paul Maasbommel Lid  Auditcommissie 

Ralf Buiter Lid vanaf 1-12-2020 Onderwijs & Kwaliteit 
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Nevenfuncties: 

Harmen Dijkstra  Facilitair manager ESBE Europe Solartechniek B.V. te 

  Heerenveen 

 

Chantal Westra-Bosch   Lid Raad van Orde van de Nederlandse orde van advocaten 

 

Ojanne de Vries-Chang   Ondernemer Accountancy & Advies 

     Raadslid D66 

     Penningmeester oudervereniging het Slingertouw 

 

Wilma van de Venn   Voorzitter bestuur “de Buitenkans” te Heerenveen 

 

 

 

 

Tineke Veenma-Koster   Ondernemer Koster Consulting   

Voorzitter Federatie Peuterspeelzalen  

Voorzitter stichting vrienden Peuterspeelzalen Noardeast Fryslân/ TIKO  

Lid en past president Lions Noardeast Fryslân 

 

Paul Maasbommel   Chauffeur Taxiwerq Nederland  

Voorzitter vereniging voor Plaatselijk Belang Kollum  

Voorzitter afdeling Noardeast-Fryslân PvdA  

Secretaris Kollumer Museum “Mr. Andreae”  

Lid bestuur Markant Friesland  

Penningmeester Kollumer Tennis Club 

 

Ralf Buiter Directeur dr. Nassaucollege locatie Quintus  

Lid commissie arbeidsvoorwaarden VO-raad  

Voorzitter sv Marum  

 

Voortijdig heeft Wilma van de Venn haar lidmaatschap om persoonlijke redenen moeten opzeggen. Hierdoor hadden 

we een vacature. Aan het eind van het jaar liep de tweede zittingsperiode van Chantal Westra-Bosch af. Zij maakte 

daarmee 8 jaar deel uit van de Raad van Toezicht. Hierdoor ontstond nog een vacature, die we, naast de andere 

vacature, gezamenlijk hebben uitgezet. 

Binnen de Raad van Toezicht was behoefte om invulling te geven aan het aandachtsgebied Onderwijs & Kwaliteit en 

Juridisch.  Samen met de GMR en een schooldirecteur is een benoemingsadviescommissie gevormd en zijn beide 

vacatures uitgezet. Hieruit kon alleen de vacature voor Onderwijs en Kwaliteit worden ingevuld. Voor de vacature met 

als aandachtsgebied “juridisch”, kon geen invulling gegeven worden. Deze staat nog open. 

Voor de vacature Onderwijs en Kwaliteit is Ralf Buiter benoemd. 

De RvT leden krijgen een vaste vergoeding. Naar aanleiding van een benchmark is deze vergoeding gebaseerd op een 

gemiddelde vergoeding RvT van vergelijkbare schoolbesturen.  

 

Vergaderingen  

De vergaderingen van de RvT in 2020 hebben gedeeltelijk plaatsgevonden op het bestuursbureau in Buitenpost en 

voornamelijk via Teams en wel op: 2 februari, 1 april, 13 mei, 24 juni, 9 september, 27 oktober en 1 december. De 

geplande vergadering samen met de gemeente is vanwege corona niet doorgegaan.  

De gezamenlijke vergadering met de GMR heeft online plaatsgevonden. De gezamenlijke bijeenkomst die gepland 

stond in het najaar, is doorgeschoven naar 2021. 

De RvT vertrouwd erop dat de geplande vergaderingen in 2021 met de GMR (12 april) en met de gemeente (29 april 

2021) wel door kunnen gaan. 

 

Schoolbezoeken 

Dat de coronacrisis ook de schoolbezoeken dwars heeft gezeten is wellicht geen verrassing. Voordat de crisis uitbrak 

zijn er nog fysieke bijeenkomsten geweest, maar al snel bleek dat dit niet door kon gaan wegens de gestelde corona-

maatregelen. De RvT heeft een voorbeeldrol en vond het daarom tegenstrijdig om de scholen te betreden terwijl de 

ouders van de kinderen dit niet mogen. Vanaf juni is de cyclus opnieuw ingezet via Teams. Dit bracht een zekere 

creativiteit met zich mee bij beide partijen wat voor interessante en waardevolle gesprekken gezorgd heeft. De 

vergaderingen werden vooral ’s avonds gehouden en dit creëerde de mogelijkheid dat de leden van de MR makkelijker 

konden aanschuiven. Op deze manier werd er een volledig beeld van de school en haar organisatie verkregen. 

 

Commissies 

De RvT werkt sinds 2018 (dus ook in 2020) met commissies (Remuneratie-, Auditcommissie en de commissie 

Onderwijs&Kwaliteit) waarbinnen de leden vanuit hun specialisme de voorbereidende werkzaamheden per portefeuille 

verrichten. 

Ook in 2020 blijkt deze opzet zeer positief. 
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Resultaten 

Remuneratiecommissie: 

In 2020 is de gesprekkencyclus met de bestuurder uitgevoerd en daarmee is zijn functioneren besproken. Mede 

hiervoor is een 360-graden feedback instrument toegepast, waardoor er een breed gedragen evaluatie van het 

functioneren van de bestuurder mogelijk was. 

Ook voor volgend jaar maken we graag weer gebruik van dit instrument.  

 

Auditcommissie:  

Ook dit jaar is de RvT erg tevreden over de gevoerde gesprekken met de bestuurder, controller en de accountant. In 

deze gesprekken werd er gesproken over de financiële stand van zaken van ROOBOL en hoe deze zich verhoudt met 

het strategisch beleid en haar doelen.  

 
In juni is de conceptjaarrekening 2019 inclusief de rechtmatigheid, effectiviteit en doelmatigheid van de uitgaven over 

2019 besproken in het overleg met de bestuurder en de accountant. Aansluitend aan dit gesprek heeft de rvt het 

bestuursverslag en de jaarrekening 2019 goedgekeurd in haar vergadering van juni 2020. 

 
De meerjarenbegroting van ROOBOL is ook voor dit jaar goedgekeurd, waarbij zij ook haar goedkeuring heeft gegeven 

aan de rechtmatigheid, effectiviteit en doelmatigheid van de geplande uitgaven. De auditcommissie kwam met het 

advies om bij de presentatie van de begroting aan de gemeenten een begeleidende brief toe te voegen waarin het 

negatief begrootte vermogen wordt toegelicht. Hierin moet worden uitgelegd dat er genoeg vermogen is, maar er fors 

geïnvesteerd gaat worden in kundig personeel. Van Ree is aangewezen als externe accountant voor de 

jaarrekeningcontrole. 

 

Commissie Onderwijs & Kwaliteit: 

Vanuit de Commissie Onderwijs en Kwaliteit zijn er gesprekken gevoerd met diverse medewerkers die zich binnen 

ROOBOL bezighouden met talentontwikkeling en de kwaliteit van onderwijs. Het grote hoofdonderwerp van dit jaar is 

het digitale onderwijs wat opgestart moest worden door de coronacrisis. Vanuit alle opzichten is hier goed in 

geïnvesteerd en zijn de leerkrachten in korte tijd experts geworden in het geven van digitaal onderwijs. De RvT is zeer 

onder de indruk van het aanpassingsvermogen van de leerkrachten, leerlingen en ouders die verbonden zijn aan 

ROOBOL. Ook het onderwerp ‘onderadvisering’ is besproken en ligt onder de loep. Er lopen op dit moment 

onderzoeken in samenwerking met het Fries Plan Bureau waar ROOBOL een proactieve rol inneemt.  

 

Aanpassing Statuten 

Door de vacatures is vanuit de selectieprocedure onduidelijkheid ontstaan met de GMR over “op wiens voordracht….”.  

Om hier duidelijkheid over te krijgen is gezamenlijk met de GMR extern advies ingewonnen. Het resultaat hieruit is dat 

de procedure is aangepast. Dit betekende ook dat de statuten moesten worden aangepast, hetgeen is gebeurd. De 

wijziging van de statuten moeten nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden. 

 

Bijeenkomst met gemeenten 

De bijeenkomst met de gemeenten op 26 oktober, waarbij de RvT en bestuurder van ROOBOL in gesprek zouden zijn 

gegaan met een ruime afvaardiging van de gemeenteraden Noardeast Fryslan, Dantumadiel en Achtkarspelen, is helaas 

niet doorgegaan. De RvT heeft hierin een overwogen besluit genomen. Tevergeefs is er gewacht op een versoepeling 

van de coronamaatregelen, want deze bleef uit. Het programma voor deze vergadering was niet besteed aan een 

online-overleg en bovendien waren alle partijen hier niet op voorbereid. De nieuwe bijeenkomst is echter gepland op 

29 april 2021 en alle partijen houden rekening met een onlinebijeenkomst. Op deze manier kan het programma ook 

aangepast worden zodat er een waardevolle vergadering plaats kan vinden. 

 

Zelfevaluatie 

De jaarlijkse RvT-zelfevaluatie is dit jaar verschoven naar 16 maart 2021. Dit heeft alles te maken met de coronacrisis 

en haar maatregelen. Binnen de RvT wordt waarde gehecht aan persoonlijk, face-to-face contact. Een groot deel van de 

vergaderingen verloopt al via Teams, maar voor een zelfevaluatie is een persoonlijk gesprek met elkaar vereist. De RvT 

heeft Arjette de Pree (adviseur, trainer en coach voor o.a. managementteams) ingehuurd om de zelfevaluatie van de 

RvT te begeleiden. Daarvoor zijn in december 2020 individuele gesprekken gevoerd met de Rvt-leden. Ook is de 

bestuurder van Stichting ROOBOL gevraagd voor inbreng voor de zelfevaluatie van de RvT. De opbrengsten zullen 

besproken worden in een face-to-face meeting met de RvT- leden op 16 maart 2021.  
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Tot slot 

Hoofdzakelijk door Corona was 2020 een bewogen jaar. Een jaar waarop enorm veel van de leraren, directeuren en 

persoonsleden van het Bestuursbureau wordt gevraagd. Maar ook de rol van de ouders is hierbij niet te onderschatten.  

 

Het leerlingenaantal van ROOBOL is wederom gestegen. De onderwijskwaliteit is op orde en de financiële positie is 

uitstekend. 

 

Complimenten en dank aan iedereen voor deze fantastische bijdrage aan onze samenleving! 

 

Namens de Raad van Toezicht, 

 

Harmen Dijkstra 
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Bijlage 3 Jaarverslag Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad 2019-2020  
 

Algemeen 

In het schooljaar 2019-2020 heeft de GMR acht keer vergaderd. De GMR startte dit schooljaar met een gezamenlijke 

vergadering met de Raad van Toezicht en bestuurder met als onderwerp het personeels-en vervangersbeleid. Petra 

Westra is dit jaar gestart als voorzitter van de GMR. Dit schooljaar verliep voor de GMR een beetje anders door het 

coronavirus. Sinds begin maart 2020 zijn de vergadering digitaal via teams gegaan.   

  

Samenstelling GMR 

Tijdens het grootste gedeelte van het schooljaar 2019-2020 waren alle plekken in de GMR ingevuld. De oudergeleding 

van de GMR bleef constant. De oudergeleding bestond uit: Petra Westra (voorzitter), Gerrit van den Pol, Maaike Bartels, 

Nanja Meinsma, Wietske Bakker en Monique Zuidema. In de personeelsgeleding zijn wat wisselingen geweest. In ieder 

geval hebben de volgende personen het hele jaar deelgenomen aan de GMR: Roelof Liemburg, Hester Boorsma (vice-

voorzitter), Renate van der Woude en Femke Schotanus. Een tijd lang zijn er vacatures geweest. Petra Spithost is een 

tijdje lid geweest, maar door omstandigheden ook weer gestopt. Halverwege het schooljaar zijn Paulien Zuiderveld en 

Frouckje de Jong ook ingestroomd. 

  

Mededelingen en vragen bestuur 

Een vast onderdeel van de GMR-agenda zijn de ‘mededelingen van het bestuur en de vragen aan het bestuur’. 

Bestuurder Willem Wouda is op uitnodiging aanwezig bij de GMR-vergaderingen om mededelingen te doen en vragen te 

beantwoorden. Het afgelopen schooljaar is Willem Wouda vier tot vijf keer langs geweest om een aantal mededelingen 

te doen en vragen te beantwoorden. Tijdens de coronatijd is Willem Wouda bij elke vergadering aanwezig geweest. 

Daarnaast komen de notulen van het overleg van de Raad van Toezicht ter informatie aan de orde. Aan het einde van 

iedere vergadering worden punten voor de volgende vergadering opgesteld en is ruimte voor een rondvraag.  

  

Conceptnotulen & actiepuntenlijst 

De conceptnotulen van de GMR-vergaderingen worden ter controle tijdens de volgende vergadering besproken. Zodra 

de notulen definitief zijn vastgesteld komen ze ook op de website van ROOBOL te staan. Daarnaast wordt er per 

vergadering een actiepuntenlijst opgesteld, zodat men op een vaste plek kan terugvinden wie welke acties moet 

uitvoeren. Deze actiepuntenlijst wordt tijdens de eerstvolgende vergadering besproken.  

  

Vergaderingen 

De GMR vergadert twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. De eerste gezamenlijke vergadering dit schooljaar was 

op 18 september. Tijdens deze vergadering is het personeel- en vervangersbeleid van Stichting ROOBOL besproken. 

Willem Wouda heeft hierover een presentatie gegeven. Daarnaast wordt kort gesproken over de relatie tussen de Raad 

van Toezicht en de GMR. Beide partijen geven aan dat de communicatie onderling goed verloopt. 

  

Op 28 oktober 2019 is de eerste ‘eigen’ vergadering van het schooljaar. Op de agenda staan onder andere: een update 

WNRA, de leerlingenaantallen per 1 oktober, het Treasury Statuut, memo aanpassen reiskosten woon-werkverkeer en 

het statutenonderzoek. Er wordt uitvoerig gesproken over de veranderingen die de nieuwe WNRA-wetgeving met zich 

mee brengen. Vanuit P&O is een update geschreven met alle belangrijke veranderingen en hoe P&O dit gaat oppakken.  

  

ROOBOL was zich al een tijdje aan het oriënteren op het verhogen van reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Dit 

omdat collega’s steeds verder moet reizen en goed werkgever voor alle collega’s te kunnen zijn. De 

reiskostenvergoeding woon-werkverkeer wordt 0,19 cent per kilometer. Bij een netto vergoeding van 0,19 cent krijgt 

de medewerker gedurende het jaar een hogere reiskostenvergoeding. In December is dan geen uitruil woon-

werkverkeer meer van toepassing met de eindejaarsuitkering. Medewerker heeft dan al het maximale fiscaal voordeel 

gekregen. Per saldo krijgt de medewerker met deze regeling een hogere vergoeding.   

   

De volgende vergadering was op 9 december 2019. Een volle agenda met onderwerpen als de positionering van 

ROOBOL, de adviesnota over het gebruik van Ipads, de begroting voor 2020, de MARAP 3
e

 kwartaal, een nieuw protocol 

voor startende leerkrachten en de leerlingenaantallen van oktober 2019. Er waren geen stukken ter instemming deze 

vergadering, maar er is uitvoerig gesproken over het voornemen van de Raad van Toezicht om het aantal 

toezichthouders in de toekomst terug te brengen naar vijf. Om de begroting voor 2020 voor te bespreken heeft de 

financiële commissie van de GMR, overleg gehad met de bestuurder van ROOBOL en samen hebben zij de begroting 

doorgenomen.  

  

 



 42 

De eerste vergadering van 2020 vond plaats op 10 februari 2020. Op de agenda stonden de volgende belangrijke 

onderwerpen: de adviesnota IPadgebruik, de begroting voor 2020 (ter instemming), het protocol startende 

leerkrachten (ter instemming), de vakantieregeling, het concept bestuursformatieplan en de voortgang van het 

strategisch beleid en evaluatie. De GMR stemt in met de begroting voor 2020 en met het protocol startende 

leerkrachten. Daarnaast geeft de GMR-advies over de vakantieregeling van schooljaar 2020-2021. De GMR geeft als 

advies meekijk in ieder geval naar de scholen die samen zitten in één gebouw en sluit dan bij elkaar aan qua vakanties. 

Daarnaast is het een optie om alle alternatieven te onderzoeken en die op een rij te zetten. Voor het 

bestuursformatieplan wordt nog een gesprek ingepland met Renate van der Woude en Roelof Liemburg met P&O.   

  

Op 30 maart 2020 was de volgende vergadering, deze vergadering vond voor het eerst plaats online via Teams in 

verband met het coronavirus. Het vergaderen digitaal ging prima, het was eerst even wennen voor iedereen, maar 

uiteindelijk is het goed gelukt. Op de agenda stonden onder andere de volgende onderwerpen: het 

bestuursformatieplan ter instemming, de vakantieregeling ter advies en ter informatie het bestuursgesprek met de 

Onderwijsinspectie.  De onderwijsinspectie zou langskomen bij Stichting ROOBOL, maar vanwege de coronacrisis was 

dit niet mogelijk en heeft de Inspectie telefonisch contact gehad met Willem Wouda. Ook wordt de bijeenkomst van 10 

maart geëvalueerd. Dit is een gezamenlijke bijeenkomst geweest met de MR’en van de scholen en ook directeuren 

werden uitgenodigd. Er was een gastspreker van Onderwijsgeschillen aanwezig. Daarnaast is het goed om als GMR 

toch eens na te denken om bij vergaderingen van de MR’en aan te sluiten. Ieder contactpersoon kan bij zijn eigen 

school één keer aansluiten bij een vergadering. Dan hebben de MR’en een gezicht bij de GMR en weten we meer wat er 

speelt. Hopelijk bevordert dit de communicatie ook. Daarnaast mogen de MR’en ook zelf proactief zijn en contact met 

de GMR zoeken als ze vragen hebben. Voor nieuwe leden (GMR, MR, directeuren) is het van belang dat er aan het begin 

van het schooljaar een informatiebijeenkomst komt over Medezeggenschap, zodat iedereen een goede start maakt. 

  

Op 20 april 2020 is de tweede gezamenlijke vergadering met de Raad van Toezicht. Ook deze vergadering wordt 

online via Teams gedaan in verband met het coronavirus. Op de agenda staat onder andere: een korte voorstelronde 

voor de nieuwe leden, het verslag van de vorige gezamenlijk vergadering, de communicatie in het algemeen, de 

vacatures die de RVT heeft en verder wordt gesproken over de positieve en aandachtspunten tussen de GMR en de 

Raad van Toezicht. Deze vergadering is zonder bestuurder Willem Wouda. Het was een fijne onlinebijeenkomst waar 

goed gesproken is over deze onderwerpen. Later die avond heeft de GMR zelf nog vergaderd, ook weer online via 

Teams. Op de agenda stonden deze keer geen ter instemming of ter adviesstukken. Wel is uitvoerig gesproken voer 

het reglement werving en selectie wat samen met de Raad van Toezicht opgesteld gaat worden. Verder is het concept 

vergaderrooster besproken en ging het over de verkiezingen. Het rooster van aftreden is ook gedeeld tijdens de 

vergadering. 

  

Verkiezingen 

Op het rooster van aftreden staan dit keer Maaike Bartelds en Gerrit van der Poll voor de oudergeleding, zij kunnen niet 

doorgaan volgend schooljaar. Vandaar dat er verkiezingen moeten worden gehouden voor twee leden van de 

oudergeleding. Daarnaast zijn Hester Berès-Boorsma en Renate van der Woude aftredend maar herkiesbaar. Renate van 

der Woude geeft aan wel herkiesbaar te zijn. Hester Berès-Boorsma geeft aan dat zij liever stopt. Verkiezingen worden 

zo snel mogelijk uitgezet. Paulien Zuiderveld en Nanja Meinsma geven aan wel in de verkiezingscommissie te willen. Er 

staat nog een ouder op de reservelijst, Femke Schotanus neemt hierover contact op. De ouder geeft aan volgend jaar 

wel te willen deelnemen in de GMR dus wordt automatisch gekozen. Voor de sluitingsdatum heeft één persoon zich 

verkiesbaar gesteld voor de personeelsgeleding en zij is automatisch toegetreden tot de GMR. Het gaat om Sigrid 

Keimpema, personeelslid op de Theun de Vriesskoalle. Vervolgens zijn er opnieuw verkiezingen uitgeschreven. Op dit 

moment wordt nog gezocht naar één ouderlid. Femke Schotanus heeft een nieuwe functie gekregen binnen ROOBOL 

wat betekent dat zij de GMR moet verlaten, er is al een opvolger gevonden die hoogstwaarschijnlijk ook wel wil 

deelnemen in de GMR (ook als secretaris). 

  

Op 25 mei 2020 was de volgende GMR-vergadering, weer online via Teams. Deze keer stonden er weer een aantal 

belangrijke onderwerpen op de agenda: waaronder het regelement werving en selectie, de profielschetsen voor twee 

nieuwe leden van de Raad van Toezicht en de planning en werving en selectie voor de nieuwe leden van de Raad van 

Toezicht. Deze allemaal ter advies. Ter informatie was de concept jaarrekening aan de orde, de MARAP voor het 3
e

 

kwartaal en een korte evaluatie op het gebied van AVG verzorgd door Femke Schotanus die ook Functionaris 

Gegevensbeschermer is binnen ROOBOL.  Verder wordt er gesproken over een noodprotocol voor personeel: Willem 

Wouda is samen met Tineke Veenma van de Raad van Toezicht bezig met een soort noodprotocol voor het personeel, 

mocht de coronacrisis nog een langere periode gaan duren en dit gevolgen hebben voor het personeel.  

Ten slotte was de laatste vergadering van het schooljaar 2019-2020 op 29 juni 2020. Er waren geen stukken ter 

instemming. Ter advies was het reglement werving en selectie en ter informatie de concept jaarrekening en het 

bovenschoolse kwaliteitshandboek. Deze is al niet meer helemaal up to date dus wordt begin volgend schooljaar weer 

aangepast. Verder wordt formeel uitgestel gevraagd voor de functiedifferentiatie. ROOBOL heeft meer tijd nodig om dit 

voor elkaar te krijgen. Dit heeft onder andere te maken met de coronacrisis, maar ook met het feit dat de PO Raad laat 

was met het delen van informatie over de nieuwe functies. Door formeel uitstel te vragen van de GMR heeft ROOBOL 
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meer ruimte om het nieuwe functieboek goed op te zetten. Alles wordt wel met terugwerkende kracht vanaf 1-8-2020 

aangepast. Ook wordt kort gesproken over de rolverdeling binnen de GMR voor volgend schooljaar. Petra Westra geeft 

aan graag voorzitter te blijven. De overige rollen moeten opnieuw verdeeld worden waaronder: vice-voorzitter, 

secretaris, lid financiële commissie. De GMR moet nog op zoek naar één ouderlid en de vervanging voor Femke 

Schotanus (personeelslid). 
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Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend

die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en 

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen 2020 2019

Rentabiliteit -3% 4%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een

instelling elkaar in evenwicht houden. 

Current ratio 2,77                3,48        

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde

tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan 

is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen. 

Solvabiliteit 1 69,3% 72,0%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit 2 82,3% 83,7%

Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan 

haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als

goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% (solvabiliteit 1) dan is de 

organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.

Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde

gehanteerd van 30%.

Weerstandsvermogen 11,2% 19,1%

(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / Totale baten

Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan

voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de

5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1) 1.919 1.760

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging) 149,06             140,64     

Personeelskosten per FTE 76.870             69.909    
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A.1.1 Balans per 31 december 2020

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 4.203.564        3.691.498           

Totaal vaste activa 4.203.564       3.691.498           

1.5 Vorderingen 838.870           999.877              

1.7 Liquide middelen 3.217.261        3.837.406           

Totaal vlottende activa 4.056.130       4.837.283           

Totaal activa 8.259.694      8.528.781          

31 december 2020 31 december 2019
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 5.726.482        6.140.889           

2.2 Voorzieningen 1.070.732        997.799              

2.4 Kortlopende schulden 1.462.479        1.390.093           

Totaal passiva 8.259.694      8.528.781          

31 december 2020 31 december 2019
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2020

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 13.165.550     11.988.009        12.430.584     

3.2 Overige overheidsbijdragen 155.097         296.387             114.550         

3.5 Overige baten 295.410         247.745             300.812         

Totaal baten 13.616.058     12.532.141        12.845.946     

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 11.457.880     10.447.902        9.831.775       

4.2 Afschrijvingen 643.331         606.108             601.917         

4.3 Huisvestingslasten 733.407         677.482             672.305         

4.4 Overige lasten 1.188.278       1.011.985          1.206.927       

Totaal lasten 14.022.897     12.743.477        12.312.924     

Saldo baten en lasten 406.838-         211.336-             533.022         

5 Financiële baten en lasten 7.568-             5.000                589-                

Netto resultaat 414.407-        206.336-            532.433        
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2020 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 406.838-        533.022        

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 618.585        601.917        

- Mutaties voorzieningen 72.933          69.365          

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 161.008        280.862-        

- Kortlopende schulden 72.386          256.424        

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 518.074        1.179.866     

Ontvangen interest 27                27                

Betaalde interest 7.596-           616-              

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 510.505        1.179.277          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen immateriële vaste activa -                  21.206-          

(Des)investeringen materiële vaste activa 1.130.657-     525.796-        

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.130.657-     547.002-             

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie overige langlopende schulden -                  3.580-           

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -                  3.580-                 

Mutatie liquide middelen 620.151-        628.694             

Beginstand liquide middelen 3.837.406     3.208.711     

Mutatie liquide middelen 620.151-        628.694        

Eindstand liquide middelen 3.217.255     3.837.406          
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen

De activiteiten van Stichting ROOBOL bestaan uit het geven van primair onderwijs.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld 

dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het 

bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide 

uitzonderingen. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit. Het bestuur heeft daarin de effecten van de corona 

pandemie meegewogen en komt op basis van die afweging niet tot een andere conclusie.

Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale 

waarde.

De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.

Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort  uit de 

toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikname van het materieel vast actief.

Op grond wordt niet afgeschreven.

De kosten van groot onderhoud worden in de jaarrekening verwerkt middels een voorziening groot onderhoud. 

De grondslagen zijn opgenomen onder de grondslagbeschrijving van voorzieningen.

De activeringsgrens is: € 500,-

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Gebouwen, bestaande uit:

   -Gebouwen 3% en 5% van de aanschafwaarde

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:

   -Inventaris 5% en 10% van de aanschafwaarde

   -ICT 10% en 20% en 25% van de aanschafwaarde

   -Technische inventaris 5% van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

   -Onderwijsleerpakket 11% en 25% van de aanschafwaarde

Vorderingen

Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

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

waarde. De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.
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Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. De liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt 

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en 

lasten.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve is gevormd middels een resultaatbestemming in 2010. De reserve is gevormd om 

mogelijke krimp in de toekomst op te kunnen vangen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van 

personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een 

voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is 

afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-

uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een 

personeelslid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt 

tegen het geldende discontopercentage. Tot op heden worden er nog maar zeer beperkt verlofplanningen 

gemaakt op basis van de regeling duurzame inzetbaarheid. De voorziening wordt pas opgenomen als de 

verplichting betrouwbaar is te schatten. 

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op 

basis van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning 

geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is. In de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

is een tijdelijke overgangsregeling opgenomen voor het toepassen van de methode van kostenegalisatie voor 

de voorziening groot onderhoud. Van deze tijdelijke overgangsregeling is gebruikt gemaakt bij het berekenen 

van de voorziening groot onderhoud.

Langlopende en kortlopende schulden

De langlopende en kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Langlopende/kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.

Pensioenen

Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan 

pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds 

een dekkingsgraad van 87,6% (Beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de 

“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder 

te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft geen verplichting tot 

het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere 

toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een “verplichting aan de 

pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het 

boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

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

subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De 

baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in 

het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Mutaties 2020

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 2019

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 

2019

Boekwaarde 

per 31 

december 

2019

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Afschrijvingen 

desinvesteringen

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 

2020

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 

2020

Boekwaarde per 

31 december 

2020

1.2.1 Gebouwen en 

terreinen 794.559      369.571-     424.988     3.795          0-                 35.994-      0                  798.354     405.564-     392.790      

1.2.2 Inventaris en 

apparatuur 6.095.465   3.211.393-  2.884.072  945.025      634.461-      499.013-    608.826        6.406.029  3.101.583-  3.304.446    

1.2.3 Overige vaste 

bedrijfs-

middelen 1.235.211   852.773-     382.438     84.644        0                 83.579-      0-                  1.319.855  936.356-     383.500      

1.2.4 MVA in 

uitvoering en 

vooruitbetaling

en
0                -                0               122.828      0-                 -               -                   122.828     -                122.828      

Materiële 

vaste activa 8.125.235   4.433.737-  3.691.498  1.156.292    634.461-      618.585-    608.825        8.647.066  4.443.503-  4.203.564    

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.

Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.
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1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 39.430         12.878           

1.5.2 Vorderingen OCW 517.237       549.108         

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit o.a. de personele lumpsum.

1.5.6 Overige overheden 88.931         243.087         

1.5.7 Overige vorderingen -                  3.415             

     Vervangingsfonds -                 33.698          

     Overige overlopende activa 193.272       157.691        

1.5.8 Overlopende activa 193.272       191.389         

Totaal Vorderingen 838.870       999.877         

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 238              332                

1.7.2 Banken 3.216.635    3.837.660      

1.7.4 Overig 388              586-                

3.217.261    3.837.406      

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde per 31 

december 2019

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde 

per 31 

december 2020

2.1.1 Algemene reserve 5.680.393               414.407-       -                 5.265.986      

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 460.496                  -                  -                 460.496         

6.140.889               414.407-       -                 5.726.482      

Toelichting Bestemmingsreserve publiek:

Boekwaarde per 31 

december 2019

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde 

per 31 

december 2020

Personele reserve 460.496                  -                  -                 460.496         

460.496                  -                  -                 460.496         

De bestemmingsreserve is gevormd middels een resultaatbestemming in 2010. De reserve is gevormd om 

mogelijke krimp in de toekomst op te kunnen vangen.

Mutaties 2020

Mutaties 2020

31 december 2020 31 december 2019

31 december 2020 31 december 2019
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2020
Boekwaarde 

per 31 

december 

2019 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde 

per 31 

december 

2020

Kortlopende deel 

< 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel 70.752        9.055           1.371-                     -                  78.435        9.989             68.446         

Jubilea 70.752        9.055          1.371-                     -                 78.435        9.989            68.446         

2.2.3 Overige 

voorzieningen

927.048      111.000       45.751-                   -                  992.297      97.939           894.358       

Onderhoud 927.048      111.000       45.751-                   -                 992.297      97.939          894.358       

997.800      120.055       47.122-                   -                  1.070.732    107.928         962.804       

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 241.960       247.153         

2.4.7.1      Loonheffing 422.931       332.519        

2.4.7.3      Premies sociale verzekeringen 26.819        42.471          

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 449.750       374.990         

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 135.098       123.445         

2.4.9 Overige kortlopende schulden 35.581         46.469           

2.4.9 Aflossingsverplichting leningen -                  3.580             

2.4.10.4      Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt 148.764       44.129          

2.4.10.5      Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 337.637       298.794        

2.4.10.8      Overlopende passiva algemeen 96.563        222.182        

2.4.10.8      Overlopende passiva mbt subsidie overig 17.126        29.352          

2.4.10 Totaal overlopende passiva 600.090       594.456         

Totaal kortlopende schulden 1.462.479    1.390.093      

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2020 31 december 2019
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2.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.

De stichting heeft een huurovereenkomst met Be Matched BV voor de Kuiperweg 5 te Buitenpost 

voor een bedrag van circa € 22.000,- per jaar. De overeenkomst heeft een looptijd tot 1 februari 2024.

Er is een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met Stichting MFC Surhuisterveen voor de B.J. Schureweg 14 

te Surhuisterveen, circa € 53.000 kosten per jaar.

Met Stichting Campus Damwald is een huurovereenkomst voor de Badhuswei 3 te Damwald. 

Dit is een contract voor onbepaalde tijd, circa € 23.000 kosten per jaar.

Daarnaast is er een huurovereenkomst met Stichting Brede School de Westreen voor een bedrag van

circa € 73.000 kosten per jaar. Dit contract is afgesloten voor onbepaalde tijd.

Er is een energiecontract afgesloten met Eneco voor circa € 95.000 per jaar met een looptijd tot 1 januari 2021.

Daarnaast is er een energiecontract afgesloten met De Vrije Energie Producent voor circa € 37.000

met een looptijd tot 31 december 2020.

De Stichting heeft een schoonmaakovereenkomst met Kuipers met een looptijd tot 27 februari 2021.

De kosten tot het einde van de looptijd van het contract bedragen circa € 14.500.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde posten 

of het resultaat.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2020

Subsidie gelijke kansen in het onderwijs GKO19009 31-10-2019 140.000            70.000      

Subsidie Internationalisering funderend onderwijs IFO20093 14-8-2020 5.000               5.000        

Subsidie lerarenbeurs/studieverlof 2020-2021 21.767             21.767      

Subsidie lerarenbeurs/studieverlof 2019-2020 21.767             -               

Subsidie extra ondersteuning leerlingen na 

thuisonderwijs tijdens coronacrisis/inhaal- en 

ondersteuningsprogramma 20-21 IOP2-41492-PO 16-10-2020 197.100            197.100     

385.634            293.867     

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag

Ontvangen 

t/m

Lasten 

t/m

Stand 

begin

Ontvangen

in

Lasten 

in
Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2019 2019 2020 2020 2020 31-12-20

N.v.t. -                      -               -             -             -               -             -                     

Aflopend -                      -               -             -             -               -             -                     

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag Ontvangen 

t/m

Lasten 

t/m

Stand 

begin

Ontvangen

in

Lasten 

in

Stand

ultimo

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2019 2019 2020 2020 2020 2020

N.v.t. -                      -               -             -             -               -             -                     

Doorlopend -                      -               -             -             -               -             -                     

X

Geheel uitgevoerd 

en afgerond

Nog niet geheel 

afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking:

X

X

X

X
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 11.935.397       11.122.840   11.258.889     

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 614.015           365.662        658.202          

Totaal rijksbijdragen via OCW 12.549.411       11.488.502   11.917.091     

3.1.3.3 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 616.139           499.507        513.493          

Totaal rijksbijdragen 13.165.550       11.988.009   12.430.584     

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies -                      4.000            10.754            

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 155.097           292.387        103.796          

155.097           296.387        114.550          

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

3.5.1 Verhuur 14.004             16.200          18.289            

3.5.2 Detachering personeel 184.308           229.445        172.112          

3.5.5 Ouderbijdragen 4.755               -                   6.081             

3.5.6 Overig 92.343             2.100            104.330          

295.410           247.745        300.812          
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4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 7.965.857        7.214.309     6.723.907      

4.1.1.2 Sociale lasten 1.373.847        1.244.230     1.391.180      

4.1.1.3 Pensioenlasten 1.139.356        1.031.862     1.059.461      

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 10.479.060       9.490.401     9.174.548       

4.1.2.1      Dotaties personele voorzieningen 9.055              5.000           13.358           

4.1.2.2      Personeel niet in loondienst 661.606           623.132       512.472         

4.1.2.3      Overig 263.072           247.146       244.287         

4.1.2.4      Scholing/opleiding 219.977           240.500       230.129         

4.1.2 Overige personele lasten 1.153.711        1.115.778     1.000.246       

4.1.3 Af: Uitkeringen 174.891-           158.277-        343.019-          

11.457.880       10.447.902   9.831.775       

Realisatie Realisatie

2020 2019

149 141

4.2 Afschrijvingen

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

4.2.2.1 Gebouwen 35.994             35.993          35.993            

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 499.013           474.606        478.728          

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 83.579             95.509          87.196            

618.585           606.108        601.917          

Boekresultaat desinvesteringen 24.746             -                    

643.331           606.108        601.917          

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

4.3.1 Huur 250.170           242.599        175.859          

4.3.3 Onderhoud 36.099             42.168          48.323            

4.3.4 Water en energie 107.730           99.310          150.497          

4.3.5 Schoonmaakkosten 185.684           103.590        127.266          

4.3.6 Heffingen 18.756             13.315          17.344            

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 111.000           155.750        142.000          

4.3.8 Overige huisvestingslasten 23.968             20.750          11.015            

733.407           677.482        672.305          

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)

41492 Jaarrekening 2020 Pagina: 60



4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 568.504           546.075        549.111          

     4.4.2.1      Inventaris en apparatuur 30.085             12.770         21.425           

     4.4.2.2      Leermiddelen 318.832           228.140       298.967         

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 348.917           240.910        320.392          

4.4.4 Overig 270.857           225.000        337.424          

1.188.278        1.011.985     1.206.927       

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 9.155               8.803             

4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten -                      -                    

4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen -                      -                    

4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst -                      -                    

Accountantslasten 9.155               8.803             

5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019

5.1 Rentebaten 27                    5.000            27                  

5.5 Rentelasten 7.596-               -                   616-                

7.568-               5.000            589-                
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A.1.7 Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam

Juridische 

vorm Statutaire zetel

Code 

activiteit

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Stichting Gemeente Leeuwarden 4

Stichting Brede School de Westreen Stichting De Westereen, Gemeente Dantumadiel 4

Stichting Kindcentrum Kollum Stichting Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland 3

Stichting Campus Damwâld Stichting Buitenpost 4

Stichting MFC Surhuisterveen Stichting Surhuisterveen 4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 4

Gemiddeld aantal leerlingen 2

Gewogen aantal onderwijssoorten 1

Totaal aantal complexiteitspunten 7

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van

de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)

Gegevens 2020 W. Wouda

Functiegegevens Directeur-Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling 2020 1/1-31/12

Omvang dienstverband in FTE 0,95

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 99.438

Beloningen betaalbaar op termijn    16.651

Subtotaal 116.089

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       
                            135.850 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      0

Bezoldiging 116.089

Bedrag van de overschrijding 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling n.v.t.

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling 2019 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2019 in FTE 0,979

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 92.816

Beloningen betaalbaar op termijn 18.034

Subtotaal 110.850

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       135.102

Totaal bezoldiging 2019 110.850

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling C van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2020 een bezoldigingsmaximum van € 143.000.

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stichting ROOBOL van toepassing is. 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)

Gegevens 2020 H.L.W. Dijkstra S.C. Westra-Bosch Y.J. de Vries-Chang T. Veenma - Koster P. Maasbommel

Functiegegevens Voorzitter RvT Vice-Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling 2020 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging      3.350 2.952 2.816 2.800 2.800

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum      
                             21.450 14.300 14.300 14.300 14.300

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      0 0 0 0 0

Bezoldiging 3.350 2.952 2.816 2.800 2.800

Bedrag van de overschrijding 0 0 0 0 0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2019

Functiegegevens Voorzitter RvT Vice-Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling 2019 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/8-31/12

Bezoldiging 3.350 4.834 4.323 0 1.173

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       20.700 13.800 13.800 13.800 13.800

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Functie

W.J.M. van de Venn Lid RvT tot 30-04-2020

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voldaan aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

414.407-€         wordt onttrokken aan de algemene reserve

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bestuur:

- H.L.W. Dijkstra

- S.C. Westra - Bosch

- Y.J. de Vries -Chang

- T. Veenma - Koster

- P. Maasbommel

- R. Buiter

41492 Jaarrekening 2020 Pagina: 65



Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 41492

Naam instelling Stichting ROOBOL

KvK-nummer 1104499

Statutaire zetel Gemeente Achtkarspelen

Adres Kuipersweg 5

Postadres Kuipersweg 5

Postcode 9285 SN

Plaats Buitenpost

Telefoon 0511-548390

E-mailadres info@roobol.frl

Website www.roobol.frl

Contactpersoon W. Wouda

Telefoon 0511-548390

E-mailadres w.wouda@roobol.frl

BRIN-nummers 10DE OBS 't Pompebled

10LV De Waldiik

10UW OBS Dr.Th. De Vriesskoalle

11BF OBS de Mienskip

11UM OBS Dr. J. Botkeschool

11ZI OBS it Holdersnest

12IS OBS de Balkwar

12NT Burgerschool

12RC It Skriuwboerd

12VU Nynke van Hichtumschool

13BT De Tijstream (vh de Tsjelke)

13JP OBS It Twaspan

18IY OBS Professor Casimir
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Overige gegevens

Controleverklaring
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting ROOBOL

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting ROOBOL te Buitenpost gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 

 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting ROOBOL op 31 

december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet-

en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. 

Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de staat van baten en lasten over 2020; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

  

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting ROOBOL zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan 

aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 



leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

 bestuursverslag; 

 overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2020 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 

het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs en de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 

bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de 

jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het 

Onderwijscontroleprotocol OCW 2020. In dit kader is het bestuur tevens 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk

acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 



regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling 

in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten 

in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces 

van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 

voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten 

en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s 

 dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

 van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn,

 het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 



opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in 

de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten 

en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde 

aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte 

en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 

voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing. 

Zwolle, 11 juni 2021

Van Ree Accountants

w.g.

R. van der Weerd RA MSc




