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Brinnummer

Montessori Lyceum Herman Jordan 02TH

Montessori Lyceum Herman Jordan is een scholengemeenschap met in voltijd de volgende opleidingen: 

vwo en havo. Binnen de scholengemeenschap wordt geprobeerd te leven en te werken op basis van 

de ideeën die Maria Montessori over onderwijs en opvoeding heeft ontwikkeld.

Het bestuur is ultimo 2016 als volgt samengesteld:

Voorzitter :

Overige bestuursleden :

Stichting Montessori Lyceum Herman Jordan is op 5 september 1945 opgericht en is ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 41178565.

In dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van Stichting Montessori 

Lyceum Herman Jordan in het jaar 2016.

De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Montessori Lyceum Herman Jordan is 

opgesteld door Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V.

Onder het bevoegd gezag van Stichting Montessori Lyceum Herman Jordan, met bevoegd gezag 

nummer 76753,  valt de onderstaande school:

Onder het motto “help mij het zelf te doen” biedt het Montessori Lyceum Herman Jordan  

montessorionderwijs in alle vakken en jaarlagen. Het vakonderwijs is van goede kwaliteit. Het Jordan 

heeft echter niet alleen een didactische, maar ook een uitgesproken pedagogische taak. Onderwijs is in 

de optiek van de school een essentieel onderdeel van de opvoeding. Vandaar dat het Jordan de 

persoonlijke ontwikkeling van leerlingen waar mogelijk stimuleert. De montessoriaanpak is herkenbaar in 

vier kernwaarden: zelfstandigheid, gelijkwaardige wijze van omgang, maatschappelijke bewustwording en 

creativiteit.

J.P.C.M. van den Hoeven

ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID

Inleiding

Kernactiviteiten en Beleid

Doelstelling van de organisatie (Missie en visie)

Jaarrekening

Deze jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor Mazars Paardekooper Hoffman N.V.

Juridische structuur

Organisatiestructuur en personele bezetting

Bestuurssamenstelling

Het college van bestuur is tevens directie van de school en wordt daarbij ondersteund door vier teamleiders

die ieder leiding geven aan een jaarlaagteam van docenten (klas 1 en 2; klas 3 en 4 vwo; 4 en 5 havo;

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een stichting. 

I.E. van der Neut

Kenmerkend voor de organisatiestructuur is dat in de opzet van de school rekening wordt gehouden met

een systematische begeleiding van de leerlingen. Mentoren, counselor en decaan geven in hun individuele

5 en 6vwo). 

begeleiding en/of groepsbegeleiding een essentiële aanvulling op het werk van de vakdocent. 
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Voorzitter :

Vice-Voorzitter :

Overige leden :

Overige leden :

Overige leden :

Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging.

Benoemd : september 2015. Einde eerste termijn: september

2018. Einde tweede termijn: september 2021

Benoemd : april 2016. Einde eerste termijn: april 2019. Einde

tweede termijn: april 2022.

Benoemd : april 2016. Einde eerste termijn: april 2019. Einde

tweede termijn: april 2022.

Er hebben gedurende het kalenderjaar 2016 geen groeitellingen plaatsgevonden en derhalve is hiervoor 

geen aanvullende bekostiging ontvangen.

Benoemd: september 2012. Einde eerste termijn: september 

2015. Einde tweede termijn: september 2018.

Benoemd : november 2012. Einde eerste termijn: november

2015. Einde tweede termijn: november 2018.

A. Ottenheym

Nevenfunctie(s):

Algemeen directeur, Samenwerkingsverband primair onderwijs

Noord-Kennemerland

Onderwijs advies secretaris, Netwerk samenwerkingsverbanden

primair onderwijs LPO

E. Aalsma

Nevenfunctie(s):

Directeur / oprichter, De Leermeesters

Raad van Toezicht

De Raad van toezicht is ultimo 2016 als volgt samengesteld:

R. Bijl

Nevenfunctie(s):

Adj,directeur, Sociaal en Cultureel Planbureau

Lid RvT, Kwintes Zeist

Vice-Voorzitter RvT,  Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken

C.H. Schuurmans

Nevenfunctie(s):

Directeur/bestuurder, RKWBV Zeist

P. Vos

Nevenfunctie(s):

Adviseur en toezichthouder, Zorg en Welzijn

Lid bestuur, Swierengafonds / Antonius ziekenhuis

Voorzitter RvT, Hematon

Voorzitter Rvt, LOC

Voorzitter Bestedingscommissie, Revalidatiefonds en Fonds

verstandelijk gehandicapten

Bestuurslid, NVTZ

Lid werkveldcommissie, Hogeschool Utrecht

Bekostigingsgrondslag
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1-10-2016 1-10-2015 1-10-2014 1-10-2013 1-10-2012

Montessori Lyceum Herman Jordan 892 878 834 849 863

Belangrijkste kenmerken van het gevoerde beleid

In onderstaand overzicht wordt het aantal leerlingen op 1 oktober 2016 vergeleken met de 

leerlingaantallen in de jaren 2015, 2014, 2013 en 2012.

1. Interne beheersing en toezicht
De ‘code goed bestuur’ heeft bij de Stichting Montessori Lyceum Herman Jordan passende invulling 

gekregen. Het Herman Jordan hanteert de code goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs van 

de VO-raad.  

2. Onderwijsbeleid

2.1 Speerpunten teams: differentiatie, samenwerken, eigen tempo en excellentie

De beleidspeerpunten differentiatie, samenwerken, eigen tempo en excellentie zijn elk ondergebracht bij 

een van de vier jaarlaagteams, waarin het onderwijzend personeel is opgedeeld. In oktober 2015 hebben 

de teams nulmetingen uitgevoerd bij alle secties. Het opstellen van ontwikkelplannen vindt plaats in 2016, 

evaluaties in 2018. 
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2.1.1 Differentiatie

In 2014 is de school in het eerste leerjaar een specifieke v-topklas gestart. Dat bleek een succes. In 2015 

is een tweedeklasprogramma voor de v-topleerlingen ontwikkeld en in 2016 een derdeklasprogramma. 

Nu is het zaak de vinger aan de pols te houden. Met name moet gemonitord worden of de leerlingen uit 

de v-topstroom en de leerlingen uit de h/v-stroom probleemloos in 4v kunnen instromen. In 2015 is het 

eersteklasprogramma voor de eerste maal geëvalueerd met als hoofdconclusie: het programma moet 

nog uitnodigender worden. In de eerste helft van 2016 heeft de v-klaswerkgroep zowel het verbeterde 

eersteklasprogramma als het tweedeklasprogramma geëvalueerd. Evaluatie van het 

derdeklasprogramma staat voor 2017 op het program. In het schooljaar 2017/18 bewaakt team 34 het 

samenkomen van de v-top- en de h/v-stroom.

Op advies van team 12 is voorts een havoleerweg met bijbehorend pensumboekje voor tweedeklassers 

ontwikkeld. Voor een kleine groep tweedeklassers is het h/v-niveau namelijk te hoog gegrepen, terwijl ze 

anderzijds te goed zijn voor het vmbo. Met de ontwikkeling van een havopensumboekje voor de tweede 

wil de school tweedeklassers die perspectief hebben op het behalen van een havodiploma alhier, maar 

de reguliere tweedeklasstof net niet aankunnen, binnen boord houden. In 2017 evalueert team 12 de 

havoleerweg. 

Tot slot is in maart 2016 een Jordanversie van de zomerschool gestart: de inloopschool. Hierin wil de 

school de vergaderweek (= inloopweek) benutten om onderbouwleerlingen met grote achterstanden echt 

aan het werk te zetten. Zij krijgen in de inloopweek een verplicht programma aangeboden. 's Ochtends 

volgen ze het reguliere programma en vervolgens werken ze van 12:45 tot 17:00 uur hun achterstanden 

weg. Dat gebeurt in kleine groepjes onder leiding van externe docenten.

2.1.2 Samenwerken

De school moet leerlingen leren beter met elkaar samen te werken. Team 34 heeft in 2015 een nulmeting 

over samenwerkend leren uitgevoerd onder alle secties. Volgens die nulmeting is er niet zozeer behoefte 

aan meer samenwerkend leren als wel aan een betere opzet van samenwerkingsopdrachten. Daar is het 

team zich op gaan richten. Verschillende leden van team34 hebben nascholing op het gebied van 

samenwerkend leren gevolgd. In september 2016 hebben zij een workshop in het kader van de 

Jordanacademie (interne nascholing voor docenten) verzorgd, waarin zij een specifieke aanpak voor 

samenwerkend leren gepresenteerd hebben. Op basis van de respons heeft het team eind 2016 zijn 

ontwikkelplan afgerond. Invoering van het ontwikkelplan vindt in 2017 plaats, de evaluatie ten laatste in 

2018.

2.1.3 Eigen tempo

Team 45h is tot de conclusie gekomen dat het middel ‘eigen tempo’ beter ingezet moet worden, wil de 

school diepgaand leren stimuleren. De Jordanmethode leidt te vaak tot uitstelgedrag en tussensprintjes 

naar de talrijke deadlines. Tegen die achtergrond is team45h in schooljaar 2016/17 een pilot gestart in 

4h. Deze pilot dient om de effectiviteit van twee nieuwe instrumenten te toetsen: het keuzedeel en het 

mentoraatshandelingsdelendeel. In het pensumboekje van 4h is een keuzedeel opgenomen; leerlingen 

moeten nadenken welke stof ze waarom wel of niet doen. Het mentoraatshandelingsdelendeel houdt in 

dat leerlingen die tijdig hun handelingsdelen hebben voldaan, herkansingen verdienen. Om het verloop 

van de pilot goed te monitoren, is een klankbordgroep van leerlingen ingesteld. Daarbij wordt met name 

gekeken of de meeste leerlingen er inderdaad in slagen herkansingen te verdienen (mocht dat namelijk 

niet het geval zijn, dan moet het systeem worden aangepast). Zodra meer ervaring met de pilot is 

opgedaan, wil team45h onderzoeken in hoeverre deze instrumenten zijn in te zetten in andere jaarlagen.

Versie: 1.1
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2.1.4 Excellentie

Excellentie is een belangrijk aspect van differentiatie, niet in de laatste plaats omdat de maatschappij 

vraagt om onderwijs dat beter inspeelt op excellentie. 

Team 56 heeft een excellentieplan ontwikkeld met de volgende opzet: leerlingen uit onder- en 

bovenbouw kunnen deelnemen aan het programma Jordan Excellent. Dit programma speelt in op de 

behoefte aan uitdaging van de betere en gemotiveerder leerling. Het programma vindt plaats binnen en 

buiten de normale lessen. De leerling volgt een deelprogramma van vaste activiteiten en 

keuzeactiviteiten. Dit alles mondt uit in een Jordan Excellent-certificaat, dat onderdeel gaat uitmaken van 

het (nog te ontwikkelen) landelijke Montessoricertificaat.

Voorts is op beperkte schaal geëxperimenteerd met plusactiviteiten voor havobovenbouwers. Eén leerling 

uit 4havo doet Engels in 5vwo. Een leerling uit 5havo is voor Cambridge bezig. Daarnaast zijn er enkele 

havoleerlingen die hun profielwerkstuk op vwo-niveau doen. De school hecht er ook grote waarde aan 

dat vwo- en havoleerlingen gezamenlijk het schoolexamen spreekvaardigheid Nederlands (debat) doen.

2.2 Taalbeleid

Het taalbeleid moet schoolbreed versterkt worden. In dit kader is in 2015 en 2016 gewerkt aan vergroting 

van de woordenschat van leerlingen, waarvoor een woordenschriftmethodiek is ontwikkeld. De sectie 

Nederlands heeft het voortouw genomen in de productie van woordenschriften voor de jaarlagen 1, 2, 4 

en 5, die door alle secties moeten worden toegepast.

Ter flankering is in september 2016 een workshop woordenschatonderwijs in de Jordanacademie 

aangeboden, waarin de volgende vraag centraal stond: hoe valt het woordbewustzijn van leerlingen te 

vergroten? 

Bij een eerste evaluatie in 2015 bleek dat secties het woordenschrift nog niet op grote schaal benutten. 

Bij een volgende evaluatie in december 2016 kon helaas geen verbetering geconstateerd worden. Tegen 

deze achtergrond is besloten dat er een alternatief voor het woordenschrift komen. Belangrijk bij de 

ontwikkeling van dat alternatief is dat het is ingebed in de infrastructuur van de school.

2.3 Zorg/passend onderwijs

Met de veranderingen die voortkomen uit de Wet Passend Onderwijs diende de structuur van de zorg op 

het Jordan aangepast te worden. Inmiddels staat er een nieuwe zorgstructuur. Een van de teamleiders is 

zorgcoördinator en verantwoordelijk voor het zorgbeleid. De uitvoering van dat beleid ligt in handen van 

een hoogbegaafdenconsulent, een dyslexieconsulent, een leerstoornissenconsulent en de counselor. Er 

zijn enkele experimenten gestart om de zorg te verbeteren, te weten: stiltekeuzes, tweede keuzes voor 

leerlingen met ad(h)d en een cursus voor ad(h)d-leerlingen. 

Versie: 1.1

8



Jaarrekening 2016

76753 / Stichting Montessori Lyceum Herman Jordan, te Zeist

3. ICT-beleid

3.1 Digitaal pensumboekje

In 2014 is in de eerste klas een digitaal pensumboekje ingevoerd, dat inmiddels is uitgerold tot en met de 

derde klas. Dit digitale pensumboekje kende forse aanloopproblemen. In 2015 zijn belangrijke stappen 

gezet om die problemen te verhelpen, onder andere door de invoering van een papieren aftekenkaart 

(het digitale pensumboekje blijft dus geflankeerd door een fysiek aftekenbewijs) en een extra 

invulmoment halverwege het pensum. In 2016 is Magister6 grotendeels in werking gekomen, waarmee 

de gebruiksvriendelijkheid van het digitale pensumboekje is vergroot. Dat heeft er echter nog niet toe 

geleid dat het digitale pensumboekje tijdig wordt bijgewerkt door de docenten. De schoolleiding wil nu de 

voordelen van het digitale pensumboekje gaan uitdragen door brede informatiebijeenkomsten over de 

werking van Magister.     

3.2 Bring your own device (BYOD)

In 2014 is alle eersteklassers gevraagd zelf een laptop mee te nemen, zodat de hardware beschikbaar is 

voor een digitaler invulling van de lessen. In 2015 werd byod uitgerold naar de tweede klas en in 2016 

naar de derde. 

De ervaring leert dat een digitaler invulling van de lessen niet vanzelf gebeurt. Een enquête onder ouders 

gaf in het schooljaar 2014/15 aan dat eersteklassers hun laptop relatief weinig gebruikten. Om dat 

veranderen is een werkgroep van docenten ingesteld met een coördinerende docent en externe 

begeleiding. De werkgroep heeft aanbevolen om de kennis over digitaal onderwijs te vergroten. Hieraan 

is uitvoering gegeven via interne nascholingsbijeenkomsten van de Jordanacademie en een vaste rubriek 

in het Medewerkersnieuws.

In de tweede helft van 2016 is opnieuw een enquête afgenomen onder leerlingen en onder docenten. 

Begin 2017 zijn de afgenomen enquêtes geanalyseerd en thans wordt bezien of bijstelling van het beleid 

moet volgen. 

2.4 Gezonde school

In 2016 zijn de eerdere maatregelen om gezonde voeding te stimuleren, waarbij gezonde producten in de 

automaten onder de kostprijs worden aangeboden en alle producten in de automaten een label hebben 

gekregen om aan te geven in hoeverre dit product verantwoord is, gecontinueerd. Voorts is een nieuwe 

maatregel ingevoerd: in de hal is een waterpunt geïnstalleerd waar leerlingen gekoeld water kunnen 

krijgen. Door gekoeld water op een prominente plek aan te bieden, kan het frisdrankgebruik verder 

teruggedrongen worden. 

Met deze nieuwe maatregel slaagt de school er niet in om het aandeel van de afgenomen producten in 

de categorie verantwoord te verhogen van 64% naar het beoogde streefcijfer van 75%. Dat heeft te 

maken met het feit dat het gezondekantinebeleid moet laveren tussen Scylla en Charybdis: een al te 

abrupt of exclusief aanbod van gezonde voeding kan leerlingen er juist toe aanzetten in de wijk 

ongezonde producten te betrekken. 

Eind 2016 is besloten het gezondheidsbeleid te verbreden naar het aanleren van een gezonde leefstijl bij 

de leerlingen. In jaarplan 2017 is het gezondekantinebeleid aangevuld met de volgende actiepunten:

• het bevorderen van fietsen (bijvoorbeeld door deelname aan het project Fietsmodus en de uitbreiding

van de fietsenstalling);

• uitbreiding van de milieudienst (om leerlingen verantwoordelijkheid voor hun omgeving bij te brengen);

• onderzoek naar deelname aan het ‘ecoschools’-initiatief van de gemeente Zeist;

• meer aandacht voor de preventie van anorexia.

Versie: 1.1 9
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4. Personeelsbeleid

4.1 Carrièreperspectief

In 2016 is voor 2 fte aan Ld-functies ingevuld. Daarvoor is in overleg met de medezeggenschapsraad een 

aanpak ontwikkeld (functiebeschrijving en sollicitatieprocedure). Aan het eind van het schooljaar 2015/16 

is er een interne sollicitatieronde geweest voor drie Ld-vacatures, die drie goede Ld’ers heeft opgeleverd, 

maar bij de afgewezenen ook tot grote, soms zeer grote teleurstelling heeft geleid. 

4.2 Werkdruk

Inmiddels zijn verschillende maatregelen genomen die de werkdruk beogen te verminderen. Zo is de 

introductie aangepast en het brugklaskamp geschrapt. De eerste resultaten van de evaluatie daarvan, 

uitgevoerd door team 12, zijn veelbelovend. De aangepaste introductie en het schrappen van het 

brugklaskamp worden breed als verbetering ervaren, zij het dat finetuning van de nieuwe formule nog is 

vereist. 

Een tweede maatregel die de werkdruk beoogt te verminderen, is de ‘wb-keuze’. De behoefte om de 

lestijd van het 3e en/of het 6e lesuur (de eerste en de tweede keuze) te benutten voor de werkbespreking 

(wb) met mentorleerlingen is echter zo groot dat niet aan alle verzoeken tegemoetgekomen kan worden 

Mentoren met de meeste mentorleerlingen en de minste wb-momenten krijgen nu voorrang. 

Een derde maatregel is het aanpassen van de herkansingen. Met ingang van schooljaar 2016/17 worden 

herkansingen aan het eind van hetzelfde schooljaar afgenomen en niet langer aan het begin van het 

volgende. 

4.3 Herschikken vaste vergadermiddag docenten

Voor het schooljaar 2015/16 is de invulling van de vaste vergadermiddag op dinsdag als volgt aangepast: 

• afwisselend sectie- en teambijeenkomsten

• meer en kortere teambijeenkomsten

• ruimte voor Jordanacademie en onderbouwmentorenoverleg

Uit de evaluatie eind schooljaar 2015/16 is gebleken dat de herschikking van de dinsdagmiddag een

succes was. Sommige secties betreuren de afname van het aantal sectievergaderingen. Daar staan

echter grote voordelen tegenover. De frequentere en kortere teambijeenkomsten bevallen goed, evenals

de plaatsing van de Jordanacademie op de dinsdagmiddag. Bijstelling bleek niet nodig en de opzet is

gecontinueerd in schooljaar 2016/2017.

4.4 Jordanacademie

Met de plaatsing van de Jordanacademie op de dinsdagmiddag kan dit instituut optimaal benut worden in 

het kader van de interne kwaliteitszorg om nascholingsbijeenkomsten voor docenten te verzorgen waar 

het nodig is voor de beleidsontwikkeling of -uitvoering. In 2016 zijn workshops georganiseerd over de 

volgende onderwerpen:

• digitaal werken met studiewijzer en logboek in Magister;

• werken met het smartboard in de les;

• bewustzijnsstrategieën voor docenten om effectiever te kunnen werken;

• schrijfonderwijs in de mens- en maatschappijvakken;

• strategieën voor het ontwikkelen van de woordenschat bij leerlingen;

• herkenning van (hoog)begaafde leerlingen;

• vakdoorbrekend werken in het kader van de kunst- en cultuurdoelstellingen van het

montessorionderwijs (hoofd-hart-handen);

• individueel mentoraat.

Versie: 1.1 10
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4.5 Jordan aan zet

Daar niet-professioneel gedrag arbeidsvreugde en werksfeer kan bedreigen, is in schooljaar 2014/2015 

de Jordan-aan-zet-groep ingesteld. Aan het eind van het schooljaar 2015/16 heeft deze groep 

aanbevelingen gedaan om professioneel gedrag te versterken en arbeidsvreugde te vergroten. De rode 

draad in het advies is het belang van gezamenlijkheid in de behoorlijk individualistisch ingestelde 

organisatie van het Jordan. De medewerkers zouden meer ervaringen kunnen delen en meer kunnen 

profiteren van elkaars sterke kanten. Meer gezamenlijkheid zou ook het gebrek aan erkenning dat een 

deel van de medewerkers ervaart, kunnen verminderen. 

Kort samengevat behelzen de aanbevelingen: maak structureel lesbezoek mogelijk, laat onderwijzend en 

onderwijsondersteunend personeel met elkaar meelopen, vier successen in het Medewerkersnieuws, 

stimuleer teambuilding en promoot personeelsactiviteiten. 

Waar mogelijk brengt de schoolleiding deze aanbevelingen in de praktijk. Voor het stimuleren van 

lesbezoek en het met elkaar meelopen is nog geen modus gevonden die niet ten koste gaat van de 

drukke werkzaamheden van medewerkers.

4.6 Beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag

Een zorgvuldig ontslagbeleid, waar dossiervorming een belangrijk onderdeel van uitmaakt, is van groot 

belang om de uitkeringen na ontslag te beheersen. Daarom wordt bij een ontslagtraject altijd juridisch 

advies gevraagd. 

In het voortgezet onderwijs wordt 75 % van de uitkering door het Participatiefonds betaald, als de 

procedure zorgvuldig is verlopen. Dit wordt door het Participatiefonds getoetst. De beheersing van de 

uitkering na ontslag is dus voor het voortgezet onderwijs van groot belang. Zij is voor 25% van de 

uitkeringskosten risicodrager. Als de betreffende medewerker geen nieuwe baan kan vinden moet de 

school daarvan voor 25% de kosten dragen voor de duur van de uitkering. In de meerjarenbegroting is 

voor deze bijdrage van de school aan de uitkeringen ook een bedrag opgenomen.  

5. Privacy

De leerling- en personeelsadministratie wordt bijgehouden door het secretariaat op een eigen server (de 

zogenaamde F-schijf) en met Magister. Bij beide systemen moet rekening gehouden worden met de 

privacy van de betrokken personen. Het is niet wenselijk dat al het personeel dat toegang heeft tot het 

administratienetwerk, ook toegang heeft tot privacygevoelige informatie. 

In de eerste helft 2016 is een plan opgesteld voor herinrichting van de F-schijf en toegang tot Magister. 

Uitvoering van dit actiepunt verloopt langzamer dan verwacht, omdat privacy een enorm complex 

onderwerp blijkt te zijn. 

Inmiddels beschikt de school over een document met alle vigerende voorschriften voor onderwijs op het 

gebied van privacy, dat in samenwerking met een aantal andere montessorischolen en scholen in de 

regio onder begeleiding van een onderwijsjurist is opgesteld. De komende jaren moet een en ander 

worden uitgewerkt in meer specifieke protocollen. De school heeft een privacyfunctionaris aangesteld om 

dit proces te ondersteunen. 

Het plan voor herinrichting van de F-schijf is inmiddels goedgekeurd, zodat de uitvoering ervan kan 

beginnen. De uitvoering start met het afschermen van de meest privacygevoelige informatie. Voor de 

werving van schooljaar 2017/2018 zijn inmiddels maatregelen genomen.

6. Materieel beleid

De uitgangspunten van het materieel beleid worden op het Jordan niet alleen gevormd door 

onderwijskundige noodzaak en financiële mogelijkheden, maar ook door duurzaamheid.  Het laatste past 

bij uitstek bij het karakter en de verantwoordelijkheid van een instelling voor voortgezet 

Montessorionderwijs. In en rond de zomervakantie van 2016 is de voorzijde van de school gerenoveerd. 

Er is een nieuw bordes aangelegd met een rolstoelvriendelijke hellingbaan. Verder is de voorpui iets 

naar voren verplaatst, wat ruimte heeft gecreëerd voor een nieuwe conciërgerie en een wachtruimte voor 

bezoekers. In een moeite door werd ook de hal onder handen genomen. Plafond en zitmeubilair zijn 

vernieuwd. Al met al dus een forse facelift. In de herfstvakantie werd de voorpui op de eerste verdieping 

nog voorzien van nieuwe kozijnen met dubbele beglazing.
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7. Interne en externe kwaliteitszorg 

De school richt zich ten aanzien van de onderwijsopbrengsten op het voldoen aan het normenkader van 

de inspectie van onderwijs en is daarin tot op heden steeds geslaagd. Voorts bewaakt de school haar 

kwaliteit via de internettoepassing van kwaliteitscholen.nl. In het kader van de kwaliteitszorg worden 

diverse enquêtes afgenomen onder ouders, leerlingen en personeel. Tot slot neemt de school deel aan 

het vierjaarlijkse visitatietraject van het VMO; de sectie voortgezet onderwijs binnen de Nederlandse 

Montessori Vereniging. In april 2016 vond een VMO-visitatie plaats. Het oordeel van de 

visitatiecommissie was behoorlijk positief, positiever zelfs dan bij de vorige visitatie. In het eindrapport 

wordt geconcludeerd dat het Jordan degelijk (zij het niet bijzonder vernieuwend) onderwijs biedt en 

leerlingen erg goed begeleidt (daar scoort de school zelfs een dubbele plus). Tegelijkertijd waarschuwt 

de visitatiecommissie dat de school geen eiland moeten worden. 

In mei 2016 leek de school echter onvoldoende te gaan scoren op twee van de vier criteria die de 

onderwijsinspectie hanteert. In de onderbouw lijkt de afstroom voor de onderwijsinspectie te groot en is 

de doorstroom te laag (de doorstroom in de bovenbouw en de examenresultaten zijn overigens weer 

bovengemiddeld). Op grond van deze twee slechte scores dreigde de onderwijsinspectie het Jordan het 

predikaat 'zwak' te geven, waardoor de school onder verscherpt toezicht zou komen. Met een toelichting 

aan de inspecteur kon hij overtuigd worden dat een toekenning van een dergelijk prdikaat in de situatie 

van het Jordan onterecht zou zijn. 

De onderbouwdoorstroom is inderdaad aan de lage kant en de school is hard bezig die te verbeteren. 

Maar vanwege de driejarige brugperiode kan het Jordan leerlingen niet laten opstromen en daarom 

afstroom niet compenseren. Dit was voor de inspecteur aanleiding om de score voor afstroom in de 

onderbouw op te hogen naar voldoende. Hiermee  scoort de school slechts op één van de vier criteria 

onvoldoende, hetgeen geen aanleiding is voor toekenning van het predikaat zwak.

Op haar examenresultaten mag de school trots zijn. In 2016 zit havo zowel als vwo ruim boven de 

inspectienorm. De vwo-afdeling heeft een slaagpercentage van 95,1%, duidelijk boven het landelijk 

gemiddelde van 91,3%. En de havoafdeling scoort met een slaagpercentage van 98,4% bij een landelijk 

gemiddelde van 88,7% zelfs nog beter, waarmee de school landelijk gezien behoort bij de beste 4%. Bij 

bijna alle vakken zit de school in het groen, wat betekent dat de vakken bij de 25% best presterende 

scholen zitten. 

Tegen de achtergrond van de gerealiseerde onderwijskwaliteit heeft de school de havo-afdeling 

aangemeld voor het traject excellente scholen 2016. In januari 2017 bleek het Jordan tot de 54 winnaars 

te behoren.  

8. Klachtenafhandeling

De school beschikt over een klachtenregeling. Deze regeling maakt duidelijk hoe te handelen bij klachten 

van ouders, leerlingen of medewerkers. Conform de klachtenregeling zijn door het bestuur 

contactpersonen aangesteld om de klager te adviseren over de procedure, vertrouwenspersonen om 

eventueel te bemiddelen en is een klachtencommissie ingesteld voor de behandeling van klachten.

Voor leerlingen en ouders zijn intern twee contact-/vertrouwenspersonen benoemd. De functies

van contact- en vertrouwenspersoon zijn in de school gecombineerd. Daarnaast is er één extern 

vertrouwenspersoon aangesteld buiten de school voor ouders, leerlingen en medewerkers. De 

klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die worden benoemd, geschorst 

en ontslagen door het bevoegd gezag.

De klager kan zich te allen tijde rechtstreeks wenden tot de klachtencommissie. In 2016 zijn geen formele 

klachten ingediend.
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9. Horizontale verantwoording

9.1 inleiding

Het Jordan hecht van oudsher veel belang aan zeggenschap. De verschillende geledingen binnen de  

schoolgemeenschap (leerlingen, ouders en personeel) kennen elk hun eigen overlegorgaan. Alle 

geledingen zijn voorts vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR). 

In het kader van de horizontale verantwoording vindt ook georganiseerd overleg plaats met externe 

stakeholders: de gemeente Zeist, het (voorgezet) montessorionderwijs en het (voortgezet) onderwijs in 

de regio. 

9.2 Oudervereniging

Alle ouders van Jordanleerlingen worden geacht lid te zijn van de oudervereniging. Het doel van de 

vereniging is volgens de formulering in haar statuten: 'de belangen van de schoolgemeenschap het 

Montessori Lyceum Herman Jordan te behartigen voor zover de ouders hiertoe in het geheel van de 

school een bijdrage kunnen leveren.' De oudervereniging heeft een door de ouders gekozen bestuur. 

Alle bestuursleden zijn zelf ook ouder. De oudervereniging wil een brug slaan tussen schoolleiding en 

ouders. Daarom organiseert de oudervereniging van tijd tot tijd bijeenkomsten voor ouders. Verder 

vergadert het bestuur regelmatig met de schoolleiding. 

9.3 Leerlingenraad (SOS) 

De leerlingen van het Jordan worden vertegenwoordigd door de leerlingenraad: het SOS (Scholieren 

ondersteunen Scholieren).  De groep komt eens per drie weken samen met de rector. Het SOS bestaat 

uit vertegenwoordigers van alle klassen. In deze groep worden alle voor leerlingen belangrijke 

beleidsvoornemens besproken. Ook kan het SOS zelf zaken agenderen en voorstellen doen aan de 

schoolleiding. Omgekeerd kan het SOS leerlingen informeren over beleidswijzigingen. 

9.4 Personeelsraad

Het Jordanpersoneel wordt vertegenwoordigd door de personeelsraad. Namens elke vaksectie heeft één 

docent zitting in de personeelsraad. Daarnaast is ook het onderwijsondersteunend personeel 

vertegenwoordigd in de raad. De personeelsraad speelt een belangrijke rol in de onderwijsontwikkeling.

9.5 Medezeggenschapsraad

Het Jordan heeft, zoals de wet voorschrijft, een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zijn alle partijen 

van de school – ouders, leerlingen, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel - 

vertegenwoordigd.

9.6 Gemeente Zeist 

De school communiceert met de gemeente Zeist via een overlegorgaan lokaal onderwijsbeleid (BOLOZ). 

Hierin voeren burgemeester en wethouders met de vertegenwoordigers van alle schoolbesturen overleg 

over de voorbereiding en uitvoering van het lokaal onderwijsbeleid.

9.7 (Voortgezet) montessorionderwijs

De dialoog met het (voortgezet) montessorionderwijs wordt gevoerd via het lidmaatschap van de 

Nederlandse Montessori Vereniging (NVM), die alle montessorischolen in Nederland omvat 

(peuteronderwijs, basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en vooral in de sectie voortgezet onderwijs 

binnen de NMV: het VMO. Het VMO bestaat uit 19 scholen voor voortgezet montessorionderwijs.  

9.8 (Voortgezet) onderwijs in de regio
Het overleg met de scholen in de regio vindt met name plaats in het regionaal overleg van rectoren en 

schoolleiders (RRO0. Behalve het Jordan, nemen hieraan de volgende scholen deel: Christelijk Lyceum 

Zeist; Christelijk College Zeist; WP Kees Boeke; KSG De Oranje Nassauschool; Groenhorst 

Maartensdijk; Stichtse Vrije School; Het Nieuwe Lyceum; Revius Doorn; Revius Wijk bij Duurstede; 

MAVO Doorn; Vakcollege Maarsbergen; Openbaar VMBO en MAVO Zeist; Openbaar Lyceum Zeist.
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10. Verslag Raad van Toezicht

10.1 Inleiding

De Raad van Toezicht (hierna: RvT) van het Herman Jordan Lyceum Zeist houdt toezicht op het 

functioneren van het College van Bestuur (CvB) alsmede op de algemene gang van zaken binnen de 

school. Naast het toezichthouden, fungeert de RvT als klankbord voor het CvB en treedt hij op als 

werkgever van de bestuurders. De RvT geeft tevens opdracht aan de accountant voor de controle van de 

jaarstukken. 

De RvT handelt op basis van zijn visie op besturing en toezicht, vastgesteld op 7 juni 2016. In dit kader 

stellend document worden de rollen, taken en verantwoordelijkheden beschreven die richting en duiding 

geven aan de formele en maatschappelijke kaders en opvattingen over de manier waarop een school 

moet worden bestuurd.     

10.2 Bezetting

De bezetting van de van RVT is in 2016 gewijzigd. Wij zijn verheugd met het aantreden van mevrouw 

Erica Aalsma en mevrouw Astrid Ottenheym per 13 april 2016. De Raad streeft in zijn samenstelling naar 

een evenwichtige afspiegeling van de maatschappij.  In de Raad nemen twee vrouwelijke en drie 

mannelijke leden deel. De leeftijdsopbouw is evenwichtig en telt zowel veertigers, vijftigers als een 

zestiger. In het rooster van aftreden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het behoud van 

continuïteit.  Alle leden beschikken over de noodzakelijke vaardigheden, competenties en inhoudelijke 

kennis op hun vakgebied met relevantie voor het Herman Jordan Lyceum. De samenstelling van de RvT 

per 31 december 2016 is eerder benoemd onder de titel Raad van Toezicht.

10.3 Bijeenkomsten van de RvT met CvB, commissies en geledingen

In 2016 heeft de RvT zes reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast heeft in het najaar een 

strategische bijeenkomst plaatsgehad waar in een breed verband is gesproken over de toekomst van 

Montessori-onderwijs in het algemeen en de rol van het Herman Jordan Lyceum in het bijzonder. Hierbij 

werd onder meer een in 2016 gepubliceerd visitatierapport gebruikt alsmede verschillende -externe visies 

op de toekomst van het voortgezet onderwijs. Alle bijeenkomsten werden bijgewoond door het CvB. Er 

werd van alle bijeenkomsten een verslag gemaakt door een notuliste. 

Om de toezichthoudende rol zuiver te kunnen vervullen, heeft de RvT voorafgaand aan elke vergadering 

een ‘voorvergadering’ zonder het bestuur. Daarnaast kent de RvT een auditcommissie, een commissie 

kwaliteit en een remuneratiecommissie. Deze commissies zijn in 2016 minimaal een keer bij elkaar 

geweest en hebben op het specifieke gebied voorbereidingen getroffen voor informatievoorziening of 

besluitvorming in de plenaire RvT.

Het CvB is een belangrijke informatiebron van de RvT. Het spreekt voor zich dat de RvT zijn oren ook 

regelmatig elders te luisteren legt. Zo is in november 2016 gesproken met de Medezeggenschapsraad 

(MR). Dit gesprek vond in een open sfeer plaats waarin alle, voor de MR, relevante thema’s konden en 

werden besproken. De RvT heeft besloten tenminste tweemaal per jaar met de MR te spreken, eenmaal 

met en eenmaal zonder het CvB. De RvT spreekt verder jaarlijks met de controlerend accountant in het 

kader van de goedkeuring van de jaarstukken (in het verslagjaar: 2015). Het is het voornemen om deze 

contacten te behouden en waar dat zinvol wordt geacht uit te breiden.    

De belangrijkste besluiten in 2016 betroffen de vaststelling  van de jaarrekening 2015, de benoemingen 

van de dames Aalsma en Ottenheym als leden van de RvT, de vaststelling van de notitie inzake de 

taakverdeling en samenstelling  van de RvT, de vaststelling van de begroting 2017  alsmede de 

vaststelling van de visie van de RvT op besturing en toezicht.
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Naast deze besluitvormingen, stonden de kwaliteit en de continuïteit van de school steeds centraal. Tal 

van thema’s passeerden de revue: van de Jaarplanning 2017, de visitatierapportage, tot de inschrijvingen 

voor de brugklas én de examenresultaten. Verder werd aandacht besteed aan de toekomst en de 

toekomstvisie van de school. De RvT houdt toezicht op de besturing van de school. In dat kader is 

gemeend in 2016 eerste stappen te zetten om een duurzame governancestructuur neer te zetten. De 

belangrijkste kader stellende documenten zijn aan snee geweest. In 2017 zal de governance-agenda 

wederom gevuld zijn met het verder op orde brengen en aanscherpen van verschillende kaders. Niet als 

doel op zich, maar om de besturing van de school conform wettelijk en maatschappelijke vereisten zo 

soepel mogelijk te laten verlopen. 

Zoals te doen gebruikelijk, heeft een afvaardiging van de RvT een functioneringsgesprek gehad met de 

leden van het CvB. De RvT is in algemene zin tevreden over de wijze waarop de bestuurders 

functioneren en de wijze waarop zij leiding geven aan de school. De positieve en grote regionale 

belangstelling voor onze mooie school is daar mede een bewijs van.

10.4 Slot

De RvT constateert dat de school goed functioneert; het type en de kwaliteit van onderwijs blijft grote 

aantrekkingskracht uitoefenen op leerlingen en ouders vanuit de regio. De RvT spreekt grote waardering 

uit voor de wijze waarop bestuur en medewerkers vorm geven aan ‘het Jordan-eigene’ in 2016 en spreekt 

het vertrouwen uit dat dit ook in de jaren na 2016 het geval zal zijn. Het is in belangrijke mate aan hen te 

danken dat de school de goede positie in deze regio verstevigt.

De Raad van Toezicht, april 2017.
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Kengetallen voor 2016 en 2015

Kengetal 2016 2015
Huisvestingsratio 0,08 0,08 groter dan 0,10

Liquiditeit (current ratio) 2,86 2,55 kleiner dan 0,75

Rentabiliteit (1-jarig) 0,04 -0,01 kleiner dan -0,10

Solvabiliteit (definitie 2) 0,77 0,72

Weerstandsvermogen 0,34 0,32

Huisvestingsratio

Omschrijving
€ € € €

- Huisvestingslasten 375.395 357.001

- Afschrijvingen gebouwen en terreinen 147.074 129.015

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen 

gebouwen en terreinen 522.469 486.016

- Totale lasten 6.773.228 6.455.866

- Financiële lasten 1.090 1.652

Som totale lasten en financiële lasten 6.774.318 6.457.518

Kengetal:

KENGETALLEN

In het kader van het financieel toezicht op schoolbesturen werkt de onderwijsinspectie vanaf eind 2016 met 

(nieuwe) signaleringswaarden voor de volgende vijf kengetallen: solvabiliteit 2, liquiditeit, huisvestingsratio, 

weerstandsvermogen en rentabiliteit; hiervan melden wij onderstaande waarden:

Hierna vindt u omschrijving van de kengetallen inclusief berekening. Voor de volledigheid zijn deze 

aangevuld met twee andere veel gebruikte kengetallen: solvabiliteit 1 en kapitalisatiefactor.

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten 

(inclusief financiële lasten).

Definitie:  Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van 

de totale lasten (inclusief financiële lasten).

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.

kleiner dan 0,05

Signaleringswaarde 
onderwijsinspectie

kleiner dan 0,30

31-12-2016

0,08

31-12-2015

0,08

0,08 0,08

2,86

2,55

0,04

-0,01

0,77
0,72

0,34 0,32
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Kengetallen onderwijsinspectie voor 2016 en 2015

Huisvestingsratio Liquiditeit (current ratio) Rentabiliteit (1-jarig) Solvabiliteit 1 Weerstandsvermogen
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Liquiditeit (current ratio)

Omschrijving
€ € € €

- Liquide middelen 2.207.438 2.208.619

- Vorderingen 109.640 129.102

- Voorraden - -

Vlottende activa 2.317.078 2.337.721

Kortlopende schulden 809.600 917.948

Kengetal:
\

Rentabiliteit

Omschrijving
€ € € €

Resultaat 302.703 -49.681

- Totaal baten 7.066.406 6.387.878

- Financiële baten 10.615 19.959

Som totaal baten inclusief financiële baten 7.077.021 6.407.837

Kengetal 1-jarig:

De rentabiliteit geeft de verhouding aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke 

resultaat.

De stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 7.077.021, een resultaat behaald van € 302.703. Dit 

houdt in dat 0,04 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die wordt 

ontvangen, wordt € 0,04 gereserveerd en wordt € 0,96 direct besteed.

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

De huisvestingsratio is voor 2016 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 

2015 is de huisvestingsratio gelijk gebleven.

2,86

De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,86 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 

bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva.

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan -0,10.

0,04

De rentabiliteitspositie is voor 2016 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 

2015 is de rentabiliteitspositie gestegen.

31-12-2015

-0,01

2,55

Definitie:  De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) 

en de kortlopende schulden.

31-12-2016

31-12-2016 31-12-2015

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden 

die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 809.600.

De Stichting heeft op 31 december 2016 de beschikking over € 2.207.438 aan liquide middelen en heeft 

daarnaast € 109.640 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 

Definitie:  Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen 

verplichtingen.

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de 

totale baten.

De liquiditeitspositie is voor 2016 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In 

vergelijking tot 2015 is de liquiditeitspositie gestegen.
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Solvabiliteit

Omschrijving
€ € € €

- Eigen vermogen 2.379.850 2.077.147

- Voorzieningen 318.452 344.671

Som eigen vermogen en voorzieningen 2.698.302 2.421.818

Totaal vermogen 3.507.902 3.363.516

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.

Omschrijving
€ €

Eigen vermogen 2.379.850 2.077.147

Totaal vermogen 3.507.902 3.363.516

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert dit kengetal niet, dus is er hier geen signaleringswaarde vermeld.

Weerstandsvermogen

Omschrijving
€ € € €

Eigen vermogen 2.379.850 2.077.147

- Totaal baten 7.066.406 6.387.878

- Financiële baten 10.615 19.959

Som totaal baten inclusief financiële baten 7.077.021 6.407.837

Kengetal:

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 

behorende risico's op te vangen.

Definitie:  Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten)

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen 

benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de 

planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële 

effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

0,32

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de 

financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar 

verplichtingen kan voldoen.

Definitie 2:  Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

Definitie 1:  Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.

31-12-2016

31-12-2016 31-12-2015

Het weerstandsvermogen is voor 2016 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In 

vergelijking tot 2015 is het weerstandsvermogen gestegen.

0,68 0,62

0,34

31-12-2016

Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 77% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves 

en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 23% van het totale vermogen gefinancierd wordt met 

vreemd vermogen.

De solvabiliteitspositie is voor 2016 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In 

vergelijking tot 2015 is de solvabiliteitspositie gestegen.

31-12-2015

31-12-2015

0,77 0,72
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Omschrijving
€ € € €

- Eigen vermogen 2.379.850 2.077.147

- Materiële vaste activa 1.190.824 1.025.795

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa 1.189.026 1.051.352

- Totaal baten 7.066.406 6.387.878

- Financiële baten 10.615 19.959

Som totaal baten inclusief financiële baten 7.077.021 6.407.837

Kengetal:

Kapitalisatiefactor

Omschrijving
€ € € €

- Balans totaal 3.507.902 3.363.516

- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen 909.166 756.545

Verschil balans totaal en materiële vaste activa 

gebouwen en terreinen 2.598.736 2.606.971

- Totaal baten 7.066.406 6.387.878

- Financiële baten 10.615 19.959

Som totaal baten inclusief financiële baten 7.077.021 6.407.837

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert dit kengetal niet, dus is er hier geen signaleringswaarde vermeld.

Definitie:  Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld door de totale baten (inclusief 

financiële baten).

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een rechtspersoon is; dit om te signaleren of 

onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van 

hun taken.

Definitie:  De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen 

gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

0,37 0,41

31-12-2016 31-12-2015

31-12-2016 31-12-2015

0,17 0,16
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Activa 31-12-2016 31-12-2015 Passiva 31-12-2016 31-12-2015

Materiële vaste activa 1.190.824  1.025.795  Eigen vermogen 2.379.850  2.077.147  

Vorderingen 109.640  129.102  Voorzieningen 318.452  344.671  

Liquide middelen 2.207.438  2.208.619  Langlopende schulden - 23.750 

Kortlopende schulden 809.600  917.948 

Totaal activa 3.507.902  3.363.516  Totaal passiva 3.507.902  3.363.516  

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

FINANCIEEL BELEID

Door het positieve resultaat van € 303.000 over 2016 is het eigen vermogen met eenzelfde bedrag 

toegenomen.

De voorzieningen zijn met € 26.000 afgenomen ten opzichte van 2015. Per saldo is in 2016 meer aan de 

voorzieningen ontrokken voor groot onderhoud en jubilea (€ 143.000) dan is gedoteerd (€ 117.000).

De langlopende schuld betreft een vooruitbetaalde investeringsubsidie waarvan de vervaltermijnen 

gelijklopen met de afschrijvingen op de desbetreffende activa (€ 15.000 per jaar). Eind 2016 staat nog 

een klein bedrag open voor het laatste afschrijvingsjaar (€ 8.750), hetgeen is overgeboekt naar de 

kortlopende schulden.

De materiële activa zijn toegenomen met € 165.000 ten opzichte van 2015. Per saldo is in 2016 meer 

geïnvesteerd in het gebouw en de inventaris (€ 428.000)  dan er op is afgeschreven (€ 263.000).

De vorderingen zijn met € 20.000 afgenomen ten opzichte van 2015. De daling betreft met name de 

overlopende activa. 

De liquide middelen zijn vrijwel op het niveau van 2015 gebleven.

Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2016 in vergelijking met 31 december 2015. Na de 

balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Toelichting op de activa zijde van de balans:

De kortlopende schulden zijn met € 108.000 afgenomen ten opzichte van 2015. De daling betreft de 

overlopende passiva.

De begroting van 2016 liet een positief resultaat zien van € 26.170. Uiteindelijk resulteert een positief 

resultaat boekjaar 2016 van € 302.703: een verschil van € 276.533 met de begroting. Het negatief 

resultaat over het boekjaar 2015 bedroeg € 49.681. In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking 

aan en een specificatie van de belangrijkste verschillen.

Analyse resultaat
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Realisatie
2016

Begroting
2016

Verschil Realisatie 
2015

Verschil

Baten
Rijksbijdragen OCenW 6.534.881  6.405.720  129.161  5.959.485  575.396  

Overige overheidsbijdragen 56.916  57.000  -84 11.039  45.877  

Overige baten 474.609  409.000  65.609  417.354  57.255  

Totaal baten 7.066.406  6.871.720  194.686  6.387.878  678.528  

Lasten
Personele lasten 5.341.696  5.530.550  -188.854 5.111.830  229.866  

Afschrijvingen 263.104  274.000  -10.896 246.925  16.179  

Huisvestingslasten 375.395  344.000  31.395 357.001  18.394  

Overige instellingslasten 793.033  722.000  71.033 740.110  52.923  

Totaal lasten 6.773.228  6.870.550  -97.322 6.455.866  317.362  

Saldo baten en lasten 293.178  1.170  292.008  -67.988 361.166  

Financiële baten en lasten
Financiële baten 10.615  26.400  -15.785 19.959  -9.344 

Financiële lasten 1.090  1.400  -310 1.652  -562 

Totaal financiële baten en lasten 9.525  25.000  -15.475 18.307  -8.782 

Nettoresultaat 302.703  26.170  276.533  -49.681 352.384  

Toelichting op de staat van baten en lasten:

Rijksbijdragen OCenW

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Personele lasten

Afschrijvingen

De overige overheidsbedragen zijn conform begroting toegenomen met € 11.000.

De overige baten zijn met € 57.000 toegenomen ten opzichte van 2015.  De toename komt met name 

voort uit  meer vrijwillige ouderbijdragen in verband met het gestegen aantal leerlingen en een 

detachering.  

Door algemene salarisontwikkelingen in de onderwijssector en een stijging van het aantal leerlingen zijn 

de personele lasten met € 230.000 toegenomen ten opzichte van 2015. In de begroting was een hogere 

toename voorzien.

Analyse realisatie 2016 versus realisatie 2015 en realisatie 2016 versus begroting 2016

Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en begrote 

baten en lasten voor het kalenderjaar 2016 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2015.

Het gerealiseerde resultaat over 2016  wijkt af van het begrote resultaat voor 2016 met € 267.533 en is 

ten opzichte van 2015 gestegen met € 352.384. De belangrijkste oorzaken van deze positieve 

verschillen zijn:

De rijksbijdragen OCenW zijn gestegen met € 575.396. De toename is groter dan in de begroting was 

voorzien. Het verschil van € 129.161 betreft met name extra ontvangsten van het Samenwerkinsverband 

voor zorgleerlingen; een hogere  rijksbijdrage van OCenW voor de zesde brugklas in 2016/2017 en een 

bijzondere subsidie van OCenW voor lente- en zomerscholen.  

Door nieuwe investeringen in het gebouw zijn de afschrijvingen met € 16.000 toegenomen ten opzichte 

van 2015. 
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Huisvestingslasten

Overige instellingslasten

De stijging komt met name voort uit een prijsstijging voor schoolboeken en extra uitgaven voor excursies.

Financiële baten

Financiële lasten

De stichtinghanteert een eigen treasurystatuut. In dit statuut zijn opgenomen  de uitgangspunten en 

doelstellingen, richtlijnen en limieten, de toegestane treasury-instrumenten, risico-uitgangspunten en de 

organisatie van de treasuryfunctie.

De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de Regeling Beleggen 

lenen en derivaten OCW 2016. Er is alleen gebruik gemaakt van spaarrekeningen. De tegoeden op 

deze rekening zijn direct opeisbaar.

Investeringen en financieringsbeleid

De rekeningen-courant rekeningen zijn ondergebracht bij drie banken: ABN-AMRO, ING en RABO.

Treasuryverslag

Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan Het beleid is als in 

enig jaar of maand een te groot beslag op de liquide middelen plaatsvindt een spreiding in de aanschaf 

van nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen worden bewaakt op basis van de 

liquiditeitsbegroting en zijn afgestemd vanuit een in de meerjarenbegroting opgenomen financieel 

perspectief. 

De financiële baten zijn gedaald ten opzichte van 2015 en te positief ingeschat in de begroting. Een en 

ander is het gevolg van de algemene economische ontwikkelingen en de regels voor beleggen en 

belenen in het onderwijs,. 

De huisvestingslasten zijn met € 18.000 gestegen ten opzichte van 2015. De stijging betreft 

schoonmaak- en energiekosten.

De financiële lasten zijn niet van invloed op het resultaat.

De overige instellinglasten zijn met € 53.000 toegenomen ten opzichte van 2015. 
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Kengetallen

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Aantal leerlingen per 1
oktober 878 892 906 908 924

Personele bezetting in fte 
per 31 december
Bestuur / Management 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Personeel primair proces 52,00 50,19 52,60 52,20 51,70

Ondersteunend personeel 15,00 16,11 14,40 14,40 14,40

Totale personele bezetting 69,00 68,30 69,00 68,60 68,10

Activa Realisatie
31-12-2015

Realisatie
31-12-2016

Prognose
31-12-2017

Prognose
31-12-2018

Prognose
31-12-2019

Materiële vaste activa 1.025.795  1.190.824  1.346.000  1.385.000  1.469.000  

Totaal vaste activa 1.025.795  1.190.824  1.346.000  1.385.000  1.469.000  

Vorderingen 129.102  109.640  129.000  129.000  129.000  

Liquide middelen 2.208.619  2.207.438  1.734.049  1.750.573  1.681.577  

Totaal vlottende activa 2.337.721  2.317.078  1.863.049  1.879.573  1.810.577  

Totaal activa 3.363.516  3.507.902  3.209.049  3.264.573  3.279.577  

Passiva Realisatie
31-12-2015

Realisatie
31-12-2016

Prognose
31-12-2017

Prognose
31-12-2018

Prognose
31-12-2019

Algemene reserve 465.736  465.736  400.182  392.944  400.446  

Bestemmingsreserves 1.611.415  1.914.118  1.545.867  1.538.629  1.546.131  

Eigen vermogen 2.077.151  2.379.854  1.946.049  1.931.573  1.946.577  

Voorzieningen 344.671  318.452  345.000  415.000  415.000  

Langlopende schulden 23.750  -  -  -  -  

Kortlopende schulden 917.948  809.600  918.000  918.000  918.000  

Totaal passiva 3.363.520  3.507.906  3.209.049  3.264.573  3.279.577  

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

Toelichting op de kengetallen

Qua leerlingenpopulatie  wil de school groeien tot het aantal dat het schoolgebouw maximaal kan 

huisvesten: circa 900 leerlingen. Om de populatie op dit streefgetal te krijgen en te behouden, wordt 

gevarieerd met  het aanbieden van vijf of zes brugklassen. De personele capaciteit wordt zoveel 

mogelijk afgestemd op het aantal leerlingen en het (behoud van de kwaliteit van het) montessoriaanse

karakter van het onderwijs. De vermelde bezettingscijfers zijn indicatief.  Vanwege de sterke positie van 

het montessorionderwijs in Zeist en omgeving, alsmede in de stad Utrecht verwacht de school het aantal 

leerlingen op het gewenste aantal te kunnen houden.

Balans

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de stichting. Hiermee 

willen we een beeld geven over de continuïteit van de stichting.

Er is geen sprake van majeure investeringen of van doorcentralisatie van de huisvesting.
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Staat van baten en lasten

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Prognose
2017

Prognose
2018

Prognose
2019

Baten
Aantal leerlingen  878  892  906  908  924 

Rijksbijdragen OCenW  5.959.485  6.534.881  6.567.732  6.701.724  6.709.884 

Overige overheidsbijdragen  11.039  56.916  - -  - 

Overige baten  417.354  474.609  421.000  426.000  429.000 

Totaal baten  6.387.878  7.066.406  6.988.732  7.127.724  7.138.884 

Lasten
Personeelslasten  5.111.830  5.341.696  5.780.000  5.797.200  5.774.880 

Afschrijvingen  246.925  263.104  272.000  251.000  255.000 

Huisvestingslasten  357.001  375.395  365.000  365.000  365.000 

Overige lasten  740.110  793.033  750.000  750.000  750.000 

Totaal lasten  6.455.866  6.773.228  7.167.000  7.163.200  7.144.880 

Saldo baten en lasten -67.988  293.178 -178.268 -35.476 -5.996

Financiële baten en lasten
Financiële baten  19.959  10.615  21.000  21.000  21.000 

Financiële lasten  1.652  1.090  - -  - 

Totaal financiële baten en 
lasten  18.307  9.525  21.000  21.000  21.000 

Nettoresultaat -49.681  302.703 -157.268 -14.476  15.004 

Het begrote verlies voor 2017 wordt vooral veroorzaakt door de voorfinanciering van de groei van het aantal 

leerlingen tot 900. De extra middelen voor meer leerlingen in schooljaar 2017/2018 komen pas in 2018 

beschikbaar, terwijl de corresponderende lasten voor vijf maanden op 2017 drukken. De verliezen in 2017 

en 2018  kunnen volledig gedekt worden uit de ‘bestemmingreserve uitvoering meerjarenbeleid’ van de 

school. In de jaarrekening van 2015 zijn de reserves van  de school anders gelabeld, waarbij een speciale 

bestemmingsreserve is ingericht om exploitatieoverschotten uit  voorgaande jaren in te zetten voor 

volgende jaren. 

In de meerjarenraming zijn de volgende beleidspunten verwerkt:

- leerlingenpopulatie met ruim 900 leerlingen afgestemd op de capaciteit van het schoolgebouw;

- voor het derde achtereenvolgende schooljaar een zesde brugklas in schooljaar 2017/2018 en daarna

enkele jaren niet;

- drie ton aan investeringen om extra leerlingen te huisvesten: fitnessruimte ombouwen tot drie

theorielokalen en uitbreiding fietsenstalling.

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
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Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden en de beheersing ervan

Risicoprofiel

Identificatie door stakeholders van de top 20 grootste risico’s heeft duidelijk gemaakt dat er voor de school 

drie clusters te onderscheiden zijn:

a. onderwijs: verschillen in visie op onderwijskundige koers en breed gedragen schoolprofiel;

b. personeelsmanagement: verschillen in perceptie van productieve professionele ruimte;

c. communicatie: onvoldoende voorbereid zijn op imago aantastende uitingen in social media.

De schade die kan ontstaan valt in a. en c. terug te voeren op onvoorspelbare daling van leerlingaantal, dus 

minder baten. De schade van b. uit zich in trage beleids- en besluitvormingsprocessen, gebrek aan 

aanpassingsvermogen aan veranderende onderwijs en kwaliteitseisen.

Op het gebied van planning en control zijn geen risicofactoren gerapporteerd in de top 20. De organisatie 

beschikt over een meerjarenbegroting, beleidsrijke jaarbegroting en formatieplanning en eenduidige 

tussentijdse rapportages. Aangenomen dat de school de genoemde drie clusters van risico’s effectief blijft 

oppakken en de negatieve gevolgen vermindert dan wel elimineert, luidt de conclusie dat het risicoprofiel 

van de organisatie van een gemiddeld niveau is en binnen het eigen vermogen van de school wordt 

afgedekt door de algemene reserve (€ 465.731 per 31-12-2016) en de bestemmingsreserve uitvoering 

meerjarenbeleid (€ 643.105).

Risicobeheersing
Om verschillen in visie op onderwijskundige koers en breed gedragen (cluster a) schoolprofiel te 

voorkomen is de missie & visie van de school in 2014 herijkt. Voor de periode 2015-2018 zijn vanuit de 

nieuwe missie & visiebeleidsspeerpunten opgesteld, die bij de jaarlaagteams zijn ondergebracht om in de 

periode verbeterplannen op te stellen, uit te voeren en te evalueren. Voorts heeft in 2016 een collegiale 

visitatie plaatsgevonden door de sectie voortgezet onderwijs (VMO) binnen de Nederlandse Montessori 

Vereniging (NVM). Deze vindt eens in de vier jaar plaats.     

De getroffen beheersingsmaatregelen op het gebied van het personeelsmanagement (cluster b) zijn met 

name gevonden in een nieuwe werkwijze, waarbij de docenten (de beleidsuitvoerders) zoveel mogelijk 

betrokken worden bij het maken van beleid. Daarvoor is een model opgesteld dat de Jordanmatrix wordt 

genoemd. In de Jordanmatrix wordt een bepaald vraagstuk bij een bepaalde groep (bijvoorbeeld een team 

of een sectie) belegd, waarna die groep andere betrokkenen (bijvoorbeeld teams of secties) bevraagt, 

waarna ze een advies opstelt voor de schoolleiding. De Jordanmatrix is geboren uit de wens om 

slagvaardig zowel als democratisch te werken.     

Voorts heeft een werkgroep van docenten (Jordan aan Zet) concrete aanbevelingen geformuleerd om 

professioneel gedrag van medewerkers te versterken. Ook nemen directie en teamleidersactief deel aan 

diverse scholings- en netwerkactiviteiten om adequate interventies in het personeelsmanagement te 

kunnen ondernemen. 

Tot slot is in schooljaar 2016/2017 gestart met de voorbereidingen van het schoolplan 2018-2023.  

Besloten is een integrale kwaliteitscultuur tot hoofddoel te maken van het nieuwe schoolplan 2018-2023. 

Voor de nadere invulling van deze doelstelling is externe expertise aangetrokken.

Wat de communicatie in de sociale media (cluster c) betreft, is de invloed die de school daarop kan 

uitoefenen beperkt tot de eigen leerlingen en medewerkers. Eind 2015 is een aanvang gemaakt met een 

privacyprotocol waarin hier aandacht voor wordt gevraagd. Voorts is het communiceren via de social media 

een onderwerp van de studielessen in de onderbouw. 
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Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van voorgaand jaar.

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende:

In de balans is de herziene stand per 1 januari 2016 opgenomen als vergelijkend cijfer per 31

december 2015.

Schattingen

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

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

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

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 

op de betreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving 

Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 

BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen en 

aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd 

tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de 

staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 

wordt verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.
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Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

afschrijvings-
termijn in 
maanden

afschrijvings-
percentage per 

jaar

activerings-
grens in €

480 2,50% 500

120 10,00% 500

480 2,50% 500

120 10,00% 500

120 10,00% 500

48 25,00% 500

120 10,00% 500

120 10,00% 500

Gebouwen

Vorderingen

Liquide middelen

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de 

vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar 

tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met 

de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Gebouwen

Inrichting terreinen

Verbouwingen

Machines en installaties

Hard- en software

Inventaris

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 

ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 

wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 

worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening 

gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 

vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is 

sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen 

wordt niet afgeschreven.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag 

van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Leermiddelen

Terreinen: Geluidswal

Categorie
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Eigen vermogen

Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.

Omschrijving Doel Beperkingen EUR
 643.106    

 633.507    

 637.506    

Voorzieningen

- Reserve uitvoering 

meerjarenbeleid

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. 

Doelstellingen op het 

gebied van materieel 

beleid.

is privaat vermogen

is privaat vermogen

Aan de 

bestemmingsreserve 

uitvoering 

meerjarenbeleid kunnen 

alle 

exploitatieoverschotten 

als gevolg van 

onverwachte subsidies 

worden toegevoegd die 

volgens een meerjaren 

planning zullen worden 

ingezet voor de 

exploitatie. 

- Reserve materieel

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het 

bestuur is aangebracht.

geen

Doelstellingen op het 

gebied van personeel 

beleid.

- Reserve personeel

Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke 

voor eind 2016 wordt bepaald. De berekening is als volgt:

Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).

Voor 2016 wordt er gerekend met een rekenrente van 1,40%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 

vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 0,60% is.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 

de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijnom de verplichtingen per balansdatum af te 

wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen denominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af tewikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is 

dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 

vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en 

lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.
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Pensioenvoorziening

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling is volgens de CAO VO aangesloten bij het ABP Pensioenfonds. De belangrijkste

kenmerken van deze regelingen zijn: 

·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon

·        er heeft in 2016 geen indexatie plaatsgevonden

·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2016 96,6%

·        overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 

Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Voorziening jubilea

Voorziening groot onderhoud 

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 

gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op 

basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de 

werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. 

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 

gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt 

gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder 

meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 
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Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag

rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Onder deze post valt onder meer vooruitontvangen investeringssubsidies. Deze subsidies moeten

zichtbaar in mindering gebracht worden op de materiële vaste activa of als schuld gepresenteerd worden

onder vooruitontvangen investeringssubsidies.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden

zijn te plaatsen.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die

hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door

het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de

toekenning betrekking heeft. 

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Versie: 1.1 31



Jaarrekening 2016

76753 / Stichting Montessori Lyceum Herman Jordan, te Zeist

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft

de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden

de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om

geldstromen te genereren.

Kredietrisico

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.

Versie: 1.1 32



Jaarrekening 2016

76753 / Stichting Montessori Lyceum Herman Jordan, te Zeist

(na verwerking resultaatbestemming)

€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 1.190.824 1.025.795

Totaal vaste activa 1.190.824 1.025.795

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 109.640 129.102

1.2.4 Liquide middelen 2.207.438 2.208.619

Totaal vlottende activa 2.317.078 2.337.721

TOTAAL ACTIVA 3.507.902 3.363.516

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 2.379.850 2.077.147

2.2 Voorzieningen 318.452 344.671

2.3 Langlopende schulden - 23.750

2.4 Kortlopende schulden 809.600 917.948

TOTAAL PASSIVA 3.507.902 3.363.516

Aanpassing balansgegevens per 1 januari 2016

31-12-2016 31-12-2015

BALANS PER 31 DECEMBER 2016, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31 DECEMBER 2015

Er zijn geen aanpassingen op de balansgegevens per 1 januari 2016.
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€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 6.534.881 6.405.720 5.959.485

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden 56.916 57.000 11.039

3.5 Overige baten 474.609 409.000 417.354

Totaal baten 7.066.406 6.871.720 6.387.878

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 5.341.696 5.530.550 5.111.830

4.2 Afschrijvingen 263.104 274.000 246.925

4.3 Huisvestingslasten 375.395 344.000 357.001

4.4 Overige lasten 793.033 722.000 740.110

Totaal lasten 6.773.228 6.870.550 6.455.866

Saldo baten en lasten * 293.178 1.170 -67.988

6.1 Financiële baten 10.615 26.400 19.959

6.2 Financiële lasten 1.090 1.400 1.652

Saldo financiële baten en lasten 9.525 25.000 18.307

Resultaat * 302.703 26.170 -49.681

*(- is negatief)

2016 Begroot 2016 2015

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016, VERGELIJKENDE CIJFERS 2015
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Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 293.178 -67.988

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 4.2 263.104 246.925

- Mutaties voorzieningen 2.2 -26.219 -104.117

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 1.2.2 19.462 352.911

- Kortlopende schulden 2.4 -108.348 -60.169

147.999 435.550

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest 6.1.1 10.615 19.959

Betaalde interest 6.2.1 1.090 1.652

9.525 18.307

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 450.702 385.869

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -428.133 -279.380

-428.133 -279.380

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -428.133 -279.380

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 2.3 -23.750 -15.000

-23.750 -15.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -23.750 -15.000

Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen 1.2.4 -1.181 91.489

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 2.208.619 2.117.130

Mutatie boekjaar liquide middelen -1.181 91.489

Stand liquide middelen per  31-12 2.207.438 2.208.619

2016 2015

2016 2015

KASSTROOMOVERZICHT 2016, VERGELIJKENDE CIJFERS 2015
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1

1.1 Vaste Activa

1.1.2 Materiële vaste activa Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Boekwaarde Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boek-

prijs vingen waarde ringen desinves- vingen prijs vingen waarde

teringen

1-1-2016 1-1-2016 1-1-2016 2016 2016 2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016

€ € € € € € € € €

1.1.2.1 Gebouwen 1.612.180 977.339 634.841 299.694 - 141.533 1.906.307 1.113.304 793.003

1.1.2.2 Terreinen 142.992 21.288 121.704 - - 5.541 142.992 26.829 116.163

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 836.851 587.528 249.323 128.439 - 110.902 965.289 698.431 266.858

1.1.2.4 Overige materiële vaste 

activa 66.898 46.972 19.927 - - 5.128 66.899 52.099 14.800

Totaal Materiële vaste 
activa 2.658.921 1.633.127 1.025.795 428.133 - 263.104 3.081.487 1.890.663 1.190.824

Gebouwen

Terreinen

Inventaris en apparatuur

1.1.2.4 Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Boekwaarde Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boek-

prijs vingen waarde ringen desinves- vingen prijs vingen waarde

teringen

1-1-2016 1-1-2016 1-1-2016 2016 2016 2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016

€ € € € € € € € €

1.1.2.4.1 Leermiddelen 53.331 43.822 9.510 - - 3.772 53.331 47.592 5.739

1.1.2.4.2 Ov. materiële vaste activa 13.567 3.150 10.417 - - 1.357 13.568 4.507 9.061
        

Totaal Overige materiële 
vaste activa 66.898 46.972 19.927 - - 5.129 66.899 52.099 14.800

        

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen
€ € € €

1.2.2.3 Gemeente 5.919 8.494

1.2.2.6 Personeel 1.908 -

1.2.2.10 Overige vorderingen 17.869 14.815

Subtotaal vorderingen 25.696 23.309

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 73.855 87.371

1.2.2.14 Te ontvangen interest 9.895 18.422

1.2.2.15 Overige overlopende activa 194 -

Overlopende activa 83.944 105.793

Totaal Vorderingen 109.640 129.102

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar . 

1.2.2.3 Gemeente
€ € € €

1.2.2.3.2 OZB en heffingen 5.919 -

1.2.2.3.3 Additionele aanvragen - 8.494

Totaal Gemeente 5.919 8.494

31-12-2016 31-12-2015

De OZB waarde van de bijgebouwen bedraagt op peildatum 1-1-2016: € 440.000 (Jordanlaan 1 € 197.000 en Jordanlaan 5 € 243.000). Over het 

schoolgebouw hoeft geen ozb belasting betaald te worden in verband met vrijstelling WPO. Het schoolgebouw is geen economisch eigendom van de 

Stichting Montessori Herman Jordan Lyceum. In 2016 is de verbouwing van de hal en het bordes gereed gekomen wat heeft geleid tot een investering van 

een bedrag ad € 293.729,-

Over een deel van de terreinen wordt afgeschreven. Het betreft een in 2005 aangelegde geluidswal ter waarde van € 15.000 die in 40 jaar zal worden 

afgeschreven. 

In 2016 is er onder andere geïnvesteerd in ICT (servers en laptops) voor een totaalbedrag van € 116.380,- en voor een bedrag van ca. € 12.059,- aan 

schoolmeubilair. 

Activa

Overige materiële vaste 
activa

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

31-12-2016 31-12-2015
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1.2.4 Liquide middelen
€ € € €

1.2.4.1 Kasmiddelen 17.340 2.623

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 2.190.098 2.205.996

Totaal liquide middelen 2.207.438 2.208.619

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen
€ € € €

1.2.4.2.1 Tegoeden op bankrekeningen 2.181.051 2.101.949

1.2.4.2.2 Deposito's 9.047 104.047

Totaal tegoeden op bankrekeningen 2.190.098 2.205.996

31-12-2016 31-12-2015

31-12-2016 31-12-2015
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2

2.1 Eigen vermogen Stand per 
 01-01-2016

Resultaat
2016

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2016

€ € € €

2.1.1.1 Algemene reserve 465.731 - - 465.731

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 345.165 297.942 - 643.106

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 1.266.251 4.762 - 1.271.013

Totaal Eigen vermogen 2.077.147 302.704 - 2.379.850

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) Stand per 
 01-01-2016

Resultaat
2016

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2016

€ € € €

2.1.1.2.4 Reserve uitvoering meerjarenbeleid 345.165 297.942 - 643.106

Totaal bestemmingsreserves publiek 345.165 297.942 - 643.106

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) Stand per 
 01-01-2016

Resultaat
2016

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2016

€ € € €

2.1.1.3.1 Reserve personeel 631.126 2.381 - 633.507

2.1.1.3.2 Reserve materieel 635.125 2.381 - 637.506

Totaal bestemmingsreserves privaat 1.266.251 4.762 - 1.271.013

2.2 Voorzieningen Stand per 
 01-01-2016 Dotatie 2016

Ontrekking 
2016 Vrijval 2016

Rente 
mutatie*

Stand per 
 31-12-2016

Bedrag 
< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 
5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 

voorzieningen 116.818 - 11.525 2.307 - 102.986 16.147 86.839 -

2.2.3 Voorzieningen voor 

groot onderhoud

227.853 117.000 129.387 - 215.466 172.737 42.729 -
- -

Totaal 
Voorzieningen 344.671 117.000 140.912 2.307 - 318.452 188.884 129.568 -

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele 
voorzieningen

Stand per 
 01-01-2016 Dotatie 2016

Ontrekking 
2016 Vrijval 2016

Rente 
mutatie*

Stand per 
 31-12-2016

Bedrag 
< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 
5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.4 Jubileum-voorziening

116.818 - 11.525 2.307 102.986 16.147 86.839 -

Totaal personele 
voorzieningen

116.818 - 11.525 2.307 - 102.986 16.147 86.839 -

* bij netto contante waarde

Passiva
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2.2.3 Voorzieningen voor 
groot onderhoud Stand per 

 01-01-2016 Dotatie 2016
Ontrekking 

2016 Vrijval 2016
Rente 

mutatie*
Stand per 
 31-12-2016

Bedrag 
< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 
5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.3.1 Voorziening voor 

groot onderhoud 

school 222.916 115.000 129.387 - 208.529 172.737 35.792 -

2.2.3.2 Voorzieningen voor 

groot onderhoud 

dienstwoningen

4.937 2.000 - - 6.937 - - -

Totaal 
voorzieningen voor 
groot onderhoud

227.853 117.000 129.387 - - 215.466 172.737 35.792 -

2.3 Langlopende schulden
Stand per 
 01-01-2016

Aangega-ne 
lening in 

2016
Aflossing in 

2016
Stand per 
 31-12-2016

Looptijd 
> 1 jaar

Looptijd 
> 5 jaar

Rente per-
centage

€ € € € € €

2.3.7.6 Vooruitontvangen investeringssubsidies 23.750 - 23.750 - nvt

Totaal overige langlopende schulden 23.750 - 23.750 - - -

Vooruitontvangen investeringssubsidies

2.4 Kortlopende schulden
€ € € €

2.4.8 Crediteuren 101.774 103.602

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 236.886 235.863

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 56.930 58.572

Personeelsfonds 1.991 1.991

Nettosalarissen 1.499 704

Subtotaal kortlopende schulden 399.081 400.732

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 34.048 20.219

2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies 8.750 -

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 41.630 42.900

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 169.530 166.538

Bindingstoelage 17.371 16.181

Vooruitontvangen ouderbijdrage 46.140 57.300

Te besteden jaartaakuren 76.070 69.460

Te besteden gelden Samenwerkingsverband - 59.467

Nog te betalen posten 16.980 26.666

2.4.19 Overige overlopende passiva - 58.485

Overlopende passiva 410.520 517.216

Totaal Kortlopende schulden 809.600 917.948

Er is daadwerkelijk € 15.000,- afgelost en € 8.750,- onder de kortlopende schulden vermeld, omdat deze per 31-7-2017 geheel zal zijn afgelost.

31-12-2016 31-12-2015
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3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € € € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 5.696.268 5.670.720 5.332.410

Totaal Rijksbijdrage OCW 5.696.268 5.670.720 5.332.410

3.1.2.1.3 Niet-geoormerkte subsidies OCW 631.057 600.000 595.775

3.1.2.1.7 Toerekening investeringssubsidies OCW 15.000 15.000 15.000

Totaal overige subsidies OCW 646.057 615.000 610.775

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage 

SWV 192.556 120.000 16.300

Totaal Rijksbijdragen 6.534.881 6.405.720 5.959.485

3.2
Overheidsbijdragen en -subsidies 
overige overheden

€ € € € € €

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en 

- subsidies 56.916 57.000 11.039

Totaal Overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden 56.916 57.000 11.039

Totaal overige overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden 56.916 57.000 11.039

3.5 Overige baten

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 14.036 15.000 13.301

3.5.2 Detachering personeel 36.463 - -

3.5.5 Ouderbijdragen 384.715 361.000 354.356

3.5.6.1 Opbrengst kantine 23.555 30.000 24.556

3.5.6.2 Overige

Verhuur kluisjes 3.058 - 3.025

Overige 12.782 3.000 22.116

Totaal overige baten 474.609 409.000 417.354

Totaal baten 7.066.406 6.871.720 6.387.878

2015

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015Begroot 2016

Begroot 2016

2016

Begroot 2016

2015

2016

2016
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € € € €

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 3.981.916 5.200.550 3.861.803

4.1.1.2.1 Sociale lasten 639.428 - 642.791

4.1.1.3 Pensioenpremies 490.009 - 497.385

Totaal lonen en salarissen 5.111.353 5.200.550 5.001.979

4.1.2.1 Dotaties/vrijval personele voorzieningen -2.307 - 444

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 71.099 80.000 59.835

4.1.2.3 Overig 290.268 250.000 190.409

Totaal overige personele lasten 359.060 330.000 250.688

4.1.3.3 Overige uitkeringen 128.717 - 140.837

Af: Uitkeringen 128.717 - 140.837

Totaal personele lasten 5.341.696 5.530.550 5.111.830

Personele lasten naar drie functiecategoriën

2016 Begroot 2016 2015

€ € € € € €

Bestuur / Management 224.324 224.800 219.330

Personeel primair proces 4.128.619 4.290.310 4.064.837

Ondersteunend personeel 758.410 685.440 717.812

5.111.353 5.200.550 5.001.979

Overige personele lasten 230.343 330.000 109.851

Totaal personele lasten 5.341.696 5.530.550 5.111.830

Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 68 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2015: 69).

Bestuur / Management 2 2

Personeel primair proces 68 68

Ondersteunend personeel 23 22

Totaal gemiddeld aantal werknemers 93 92

4.2 Afschrijvingen

€ € € € € €

4.2.2.1 Gebouwen en terreinen 147.074 158.279 129.015

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 110.902 110.561 112.828

4.2.2.3 Leermiddelen en Overige materiële vaste 

activa 5.128 5.160 5.082

Totaal afschrijvingen 263.104 274.000 246.925

4.3 Huisvestingslasten

€ € € € € €

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 9.461 5.900 14.787

4.3.4 Energie en water 94.990 83.900 79.247

4.3.5 Schoonmaakkosten 145.176 128.000 137.428

4.3.6 Heffingen 8.768 9.200 8.539

Dotatie onderhoudsvoorziening school 115.000 115.000 115.000

Dotatie onderhoudsvoorziening 

schoolwoningen 2.000 2.000 2.000

Totaal huisvestingslasten 375.395 344.000 357.001

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 93 in 2016 (2015: 92). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld 

aantal werknemers.

2016 2015

2016 2015Begroot 2016

2016 2015Begroot 2016

Begroot 20162016 2015
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4.4 Overige lasten

€ € € € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer 116.239 116.000 97.477

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 6.706 9.500 9.350

4.4.1.4 Kantoorartikelen 4.754 1.500 1.563

Totaal administratie- en beheerslasten 127.699 127.000 108.390

Verbruiksmiddelen 375.006 330.000 356.183

Reproductiekosten 66.166 50.500 50.905

Overige 13.588 19.500 14.964

Totaal inventaris, apparatuur en 

leermiddelen 454.760 400.000 422.052

4.4.4.1 Wervingskosten 11.759 13.000 9.108

4.4.4.3 Huishoudelijke kosten 6.835 5.700 8.292

Excursies / Werkweek 128.200 113.000 108.544

Sportdagen 8.570 7.600 8.614

Diverse activiteiten 13.407 17.000 15.669

Schoolfeesten/jubilea/lustrum 3.568 3.000 16.578

4.4.4.8 Abonnementen 6.131 3.200 3.786

4.4.4.9 Medezeggenschapsraad 1.502 1.000 3.239

4.4.4.11 Overige 21.397 21.500 26.803

4.4.4.14 Culturele vorming 9.205 10.000 9.035

Totaal overige 210.574 195.000 209.668

Totaal overige lasten 793.033 722.000 740.110

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 13.150 7.500 11.894

13.150 7.500 11.894

Totaal Lasten 6.773.228 6.870.550 6.455.866

Saldo baten en lasten * 293.178 1.170 -67.988

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting  zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties 

en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn 

inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Alle hierboven opgesomde werkaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig boekjaar.

Begroot 20162016 2015

Begroot 2016

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.

20152016

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1.1) ten laste van het resultaat 

gebracht:
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6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 10.615 26.400 19.959

Totaal financiële baten 10.615 26.400 19.959

6.2.1 Bankkosten 1.090 1.400 1.652

Totaal financiële lasten 1.090 1.400 1.652

Saldo fianciële baten en lasten 9.525 25.000 18.307

Resultaat * 302.703 26.170 -49.681

*- is negatief

20152016 Begroot 2016
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Niet van toepassing, er zijn geen verbonden partijen die toegelicht dienen te worden.

VERBONDEN PARTIJEN
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De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

G1-A Beknopt gespecificeerd

Omschrijving Prestatie

Kenmerk Datum afgerond?

Lerarenbeurs 70146/712322

22-6-2015 / 20-

11-2015 Ja

Lerarenbeurs 775187-1 20-07-2016 Ja

Lerarenbeurs 778063-1 20-10-2016 Ja

Lente Zomerscholen LENZO16090 08-04-2016 Nee

VERANTWOORDING SUBSIDIES

Toewijzing
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2016

Gemiddelde totale baten 4

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 6

Bezoldigingsklasse B

Bezoldigingsmaximum 117.000€        

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal 

complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de 

rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de 

topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling 

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie 

generieke instellingscriteria te weten:

 (a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar

 (b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en

 (c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.

 Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris 

gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de 

complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2016.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord 

dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige 

functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Dienstbetrekking in 2016

Aanhef Mevrouw Mevrouw

Voorletters I J

Tussenvoegsel van der van den

Achternaam Neut Hoeven

Functie(s) Voorzitter Lid

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja

Aanvang functie in verslagjaar 01-01 01-01

Afloop functie in verslagjaar 31-12 31-12

Taakomvang (fte) 1,00 1,00

Gewezen topfunctionaris Nee Nee

Bezoldiging 2016

Beloning                         93.174                         84.528 

Belastbare onkostenvergoeding                                   -                                   - 

Beloning betaalbaar op termijn                         13.109                         11.308 

Subtotaal bezoldiging                        106.283                         95.836 

Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging                                   -                                   - 

Totale bezoldiging                        106.283                         95.836 

Afwijkend WNT-maximum

Individueel WNT-maximum                        117.000                        117.000 

Motivering overschrijding bezoldigings-norm

Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm

Gegevens 2015

Aanvang functie voorgaand verslagjaar 01-01 01-01

Afloop functie voorgaand verslagjaar 31-12 31-12

taak omvang voorgaand verslagjaar (fte) 1,00 1,00

Beloning in voorgaand verslagjaar                         90.214                         81.814 

Belastbare onkostenvergoeding in voorgaand verslagjaar

                                  -                                   - 

Beloning betaalbaar op termijn in voorgaand verslagjaar

                        13.423                         11.602 

Totale bezoldiging in voorgaand verslagjaar                        103.637                         93.416 

Ontslaguitkering 2016

Uitkering wegens beëindiging dienstverband                                   -                                   - 

Onverschuldigd betaald bedrag ontslaguitkering                                   -                                   - 

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband                                   -                                   - 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, betaald in 

verslagjaar                                   -                                   - 

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering

(Voorgaande) functies

Jaar einde dienstverband

Motivering overschrijding ontslaguitkeringsnorm

Toelichting overschrijding ontslaguitkeringsnorm

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van 
de functievervulling en gewezen topfunctionaris

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e 

maand van de functievervulling en gewezen topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1- 12 van 

de functievervulling.
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Dienstbetrekking 2016

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja Ja

Aanhef De heer De heer De heer Mevrouw Mevrouw

Voorletters R C.H. P. A. E

Tussenvoegsel

Achternaam Bijl Schuurmans Vos Ottenheym Aalsma

Functiecategorie Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang functie in verslagjaar 01-01 01-01 01-01 13-04 13-04

Afloop functie in verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging 2016

Beloning 0 0 0 0 0

Belastbare onkostenvergoeding 0 0 0 0 0

Beloning betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0

Subtotaal bezoldiging                                 -                                   -                                   -                                   -                                   -   

Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging                                 -                                   -                                   -                                   -                                   -   

Totale bezoldiging 0 0 0 0 0 

Afwijkend WNT-maximum

Individueel WNT-maximum 17.550 11.700 11.700 8.430 8.430

Motivering overschrijding bezoldigingsnorm Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm

Gegevens 2015

Aanvang functie voorgaand verslagjaar 01-01 01-01 07-09

Afloop functie voorgaand verslagjaar 31-12 31-12 31-12

Beloning in voorgaand verslagjaar 0 0 0 

Belastbare onkostenvergoeding in voorgaand verslagjaar

0 0 0 

Beloning betaalbaar op termijn in voorgaand verslagjaar

0 0 0 

Totale bezoldiging in voorgaand verslagjaar                                 -                                   -                                   -                                   -                                   -   

Ontslaguitkering 2016

Uitkering wegens beëindiging dienstverband 0 0 0

Onverschuldigd betaald bedrag ontslaguitkering 0 0 0

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband                                 -                                   -                                   -                                   -                                   -   

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, betaald in 

verslagjaar 0 0 0

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering

(Voorgaande) functies

Jaar einde dienstverband

Motivering overschrijding ontslaguitkeringsnorm

Toelichting overschrijding ontslaguitkeringsnorm

Toezichthoudend topfunctionaris

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Niet-topfunctionarissen boven de norm

Niet van toepassing, er zijn geen niet-topfunctionarissen boven de norm.

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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Rechten

De volgende niet uit balans blijkende rechten worden hieronder toegelicht.

Vlg
Nr. Omschrijving

Loop-
tijd

Bedrag per 
maand

Bedrag 
verslag-

jaar
Bedrag 
< 1 jaar

Bedrag 
1 - 5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

Bedrag 
totaal

Mndn € € € € € €

1 St. Dokan inzake verhuur gymzaal 1-1-2017 31-12-2017 12 300             -             3.600        -             -             3.600         

2 Universiteit Utrecht inzake deatchering 1-8-2016 31-7-2017 12 2.160         10.800       15.119      -             -             15.119       

Conform artikel 5 van de regeling "Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs" is het mogelijk een vordering

op te nemen in de balans op het Ministerie van OCW.  De Herman Jordan heeft er voor gekozen de vordering op het Ministerie van OCW niet in de balans

op te nemen , maar onder de niet uit de balans blijkende rechten in de jaarrekening te presenteren.

Het niet uit de balans blijkend recht op het Ministerie van OCW bedraagt dit verslagjaar 2016 € 383.850 (7,5% van de personele bekostiging)

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg
Nr. Omschrijving

Loop-
tijd

Bedrag per 
maand

Bedrag 
verslag-

jaar
Bedrag 
< 1 jaar

Bedrag 
1 - 5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

Bedrag 
totaal

Mndn € € € € € €

1 Ricoh 1-11-2011 31-10-2017 72 2.765         24.892       27.650      -             -             27.650       

2 Capriole 1-7-2013 1-7-2018 60 260             3.120         3.120        1.560         -             4.680         

Periode van t/m

Periode van t/m

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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Statutaire regeling inzake bestemming resultaat

Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.

(Voorstel) Bestemming van het resultaat

€ € €

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.2.4 Reserve uitvoering meerjarenbeleid 297.941

2.1.2 Totaal bestemmingsreserves publiek 297.941

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.1 Reserve personeel 2.381

2.1.3.2 Reserve Materieel 2.381

Totaal bestemmingsreserves privaat 4.762

Totaal bestemmingsreserves 302.703

Totaal resultaat 302.703

Resultaat 2016

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Ondertekening, Let op bij bestuurswissel wie moet ondertekenen.

[Hieronder invullen]

Plaats, datum

Stichting Montessori Lyceum Herman Jordan

[Hieronder invullen] Bestuur OF toezichthouder

Bestuurder

Stichting Montessori Lyceum Herman Jordan

Statutaire adres

[Hieronder invullen] Adres feitelijke activiteiten (indien afwijkend van statutaire adres)

Adres feitelijke activiteiten

Statutaire vestigingsplaats

[Hieronder invullen] Feitelijke vestigingsplaats (indien afwijkend van statutaire plaats)

Feitelijke vestigingsplaats

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS
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OVERIGE GEGEVENS
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Internetsite:

Bestuursnummer:

Contactpersoon:

Telefoon: 030-6954708

E-mailadres:

Sector: VO

BRIN-nummer: 02TH

Naam:  Montessori Lyceum Herman Jordan

J. van den Hoeven

jvdhoeven@hermanjordan.nl

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

030-6954708

Jordanlaan  3, 3706 TE  Zeist

Stichting Montessori Lyceum Herman Jordan

76753

info@hermanjordan.nl

www.hermanjordan.nl
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