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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van het Jordan-Montessori Lyceum Utrecht, een stichting voor voortgezet 

montessorionderwijs (havo/vwo), gehuisvest op één locatie in Zeist. Op 1 oktober 2021 telde het 

Jordan MLU 945 leerlingen en ca. 100 medewerkers.  

 

Met dit jaarverslag over 2021, dat het bestuursverslag en de jaarrekening bevat, legt het bestuur van 

het Jordan MLU verantwoording af aan docenten en andere medewerkers van de school, aan de 

medezeggenschapsraad, Raad van Toezicht, leerlingen, ouders, onderwijsinspectie, Ministerie van 

Onderwijs en andere belanghebbenden.  

De medezeggenschapsraad ontvangt het jaarverslag jaarlijks vóór 1 juli ter informatie; daarvóór is 

het jaarverslag al uitvoerig besproken met de financiële commissie van de MR.  

De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan het bestuur om het jaarverslag inclusief jaarrekening 

vast te stellen. De auditcommissie en de voltallige Raad van Toezicht voeren om die reden daarover 

overleg met de bestuurder en de accountant. DUO en het ministerie ontvangen het jaarverslag ook 

vóór 1 juli.  

 

Met dit jaarverslag blikken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen in 2021, een jaar waarin het 

onderwijs voor een groot deel werd bepaald door de maatregelen vanwege het covid-virus: hele of 

gedeeltelijke lockdowns met onderwijs op afstand, hybride onderwijs, onderwijs op anderhalve 

meter, onderwijs zonder anderhalve meter afstand en mondkapjes in de gangen. Alle varianten zijn 

in 2021 de revue gepasseerd: het coronavirus legde de samenleving plat en gooide het onderwijs 

overhoop. Al die wijzigingen hebben in 2021 veel gevraagd van leerlingen, medewerkers en ouders. 

Vanuit het bestuur van het Jordan MLU kan niet vaak genoeg worden uitgesproken hoeveel 

waardering wij hebben voor het aanpassingsvermogen en de grote inzet van alle betrokkenen. 

Toch hebben we in de loop van het jaar moeten constateren dat in het tweede jaar met corona-

maatregelen een deel van de leerlingen te maken kreeg met gebrek aan motivatie en concentratie, 

met depressieve gevoelens, een dalend welbevinden en tegenvallende leerprestaties. Door de 

middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) na de zomer van 2021 zo goed mogelijk in te 

zetten, hoopt het Jordan de negatieve gevolgen van de coronamaatregelen te kunnen beperken.  

Een andere belangrijke ontwikkeling op het Jordan in 2021 was de bestuurswisseling in mei 2021: het 

tweehoofdige bestuur maakte (vanwege pensionering van de rector en conrector) na twaalf jaar 

plaats voor een nieuwe rector-bestuurder.  

 

Het bestuur van het Jordan MLU vindt een transparant jaarverslag vanzelfsprekend, omdat het zich 

publiekelijk wil verantwoorden. Dit past ook bij een belangrijk uitgangspunt van het Jordan: 

openheid op alle niveaus. Het moet daarbij voor een ieder helder zijn waar het geld voor onderwijs 

naartoe gaat. Bij financieel beleid is het belangrijk om de juiste balans te vinden tussen het bewaken 

van een noodzakelijke en verantwoorde vermogenspositie en het maximaal inzetten van de ter 

beschikking gestelde publieke middelen ten behoeve van (de kwaliteit van) het onderwijs. Het Jordan 

MLU streeft ernaar de beschikbare middelen zo in te zetten dat de doelstellingen (o.a. uit het 

strategisch beleid) op een effectieve en efficiënte wijze worden behaald. 

De in dit  verslag opgenomen jaarrekening 2021 van Jordan-Montessori Lyceum Utrecht is opgesteld 

door Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V. Deze jaarrekening is gecontroleerd door 

accountantskantoor Mazars Paardekooper Hoffman N.V. 

Vanwege de transparantie publiceert het Jordan MLU het jaarverslag - na goedkeuring door de 

accountant – ieder jaar op de website van de stichting en maakt het er melding van op sociale media. 
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Het bestuur van Jordan MLU hoopt dat medewerkers, ouders, leerlingen en andere belang-

hebbenden het verslag met plezier en interesse lezen. Mocht u naar aanleiding van het jaarverslag 

willen reageren, dan ontvangen wij uw vragen of opmerkingen graag via info@jordanmlu.nl. 

 

Geert Looyschelder, 

rector-bestuurder Jordan-Montessori Lyceum Utrecht 

mei 2022 
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1. Organisatie 
 

Bestuursmodel 
De stichting Montessori Lyceum Herman Jordan vormde in 2021 bevoegd gezag van het Jordan MLU. 

In het najaar van 2021 zijn de statuten en (bestuurs)reglementen van de stichting aangepast; vanaf  

1 november 2021 heet de stichting formeel: Jordan-Montessori Lyceum Utrecht.   

Onder het bevoegd gezag van stichting Montessori Lyceum Herman Jordan/Jordan-MLU, met  

bevoegd gezag nummer 76753, valt het Jordan-Montessori Lyceum Utrecht, met brinnummer         

02TH.  

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

de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 41178565. 

 

Code goed bestuur 
Binnen het Jordan MLU bestaat een scheiding tussen het bestuur en het intern toezicht, door 

toepassing van het ‘Raad van Toezicht-model‘. De rector-bestuurder vervult het bevoegd gezag en 

is eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor alle zaken die betrekking hebben op de stichting en 

het besturen van de school. De stichting heeft een Raad van Toezicht als interne toezichthouder.  

De rollen van de toezichthouders zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. 

Het Jordan MLU houdt zich aan de gedragsregels van de code goed bestuur, zoals die voor het 

voortgezet onderwijs is opgesteld door de VO-Raad. Met deze code sluiten wij aan op de actuele 

inzichten in ‘good governance’, die onder andere gericht zijn op het tegengaan van belangen-

verstrengeling en het bevorderen van transparantie. 

 

Governance ontwikkelingen  
Omdat het tweehoofdige College van Bestuur in mei 2021 is opgevolgd door een eenhoofdig bestuur, 

is in de tweede helft van 2021 een start gemaakt met  de systematische herijking van alle governance 

documenten. 

 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur was tot 1 mei 2021 als volgt samengesteld: 

Voorzitter: drs. I.E. (Ingrid) van der Neut 

Overige bestuursleden: mr. drs. J.P.C.M. (Joke) van den Hoeven 

 

Vanaf 1 mei 2021 is de heer drs. G. (Geert) Looyschelder de rector-bestuurder van  het Jordan MLU; 

hij is als bevoegd gezag van de stichting en de school verantwoordelijk voor het reilen en 

zeilen van de organisatie.  

Organisatiestructuur 

De rector-bestuurder 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 havo/vwo 

en 4 vwo; 4 en 5 havo; 5 en 6vwo). Met de komst van een eenhoofdig bestuur is ervoor gekozen 

bepaalde taken lager in de organisatie te beleggen; zo is een van de teamleiders verantwoordelijk 

voor financiën en huisvestingszaken.  

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

met een systematische begeleiding van de leerlingen. Mentoren, zorgcoördinator, counselor, 

zorgconsulenten en decaan geven in hun individuele begeleiding en/of groepsbegeleiding een 

essentiële aanvulling op het werk van de vakdocent. 
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2. Raad van Toezicht 
 
Taak en samenstelling van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (RvT) adviseert en houdt toezicht op het beleid van de Stichting Jordan-

Montessori Lyceum Utrecht, uitgevoerd door de rector-bestuurder. Tevens is de RvT werkgever 

van de rector-bestuurder en dient hem gevraagd en ongevraagd van advies. De RvT baseert zich bij 

de uitoefening van zijn werkzaamheden op de Code Goed Bestuur in het Voortgezet Onderwijs. 

 

De RvT bestond in 2021 uit de volgende leden: 

- Erica Aalsma: voorzitter en lid remuneratiecommissie 

           Nevenfunctie: directeur/oprichter De Leermeesters 

- Jaap de Mare: lid auditcommissie 

           Nevenfunctie: directeur/oprichter De Mare Consulting  

- Astrid Ottenheym: lid commissie kwaliteit 

           Nevenfuncties: algemeen directeur Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland; 

           Ottenheym Onderwijsadvies; secretaris Netwerk Samenwerkingsverbanden PO 

- Pieter Vos (tot 1 maart 2021): lid auditcommissie 

            Nevenfuncties: adviseur en toezichthouder Zorg en Welzijn, lid bestuur Swierengafonds/                         

 Antonius Ziekenhuis; voorzitter Bestedingscommissie Handicap NL; Bestuurslid NVTZ;   

              lid werkveldcommissie Hogeschool Utrecht; Voorzitter raad van toezicht LOC 

- Boudewijn Grievink (vanaf 1 maart 2021): lid auditcommissie en remuneratiecommissie 

               Nevenfuncties: zzp’er op het gebied van internationalisering en (hoger) onderwijs (o.a.    

              bij Wij zijn Katapult - onderdeel van Platform Talent voor Techniek, Inter University Center 

              in Dubrovnik en DAAD in Duitsland); bestuurslid bij Stichting Buitensport Krommerijn 

 

 

Rooster van aftreden Raad van Toezicht (per eind 2021) 

  

 Naam 
 

Aanvang  
1e termijn 

Herbenoeming 
 

Aftreden 
statutair 

Overgangs-
regeling 

Erica Aalsma 13 april 2016 13 april 2019 13 april 2022  13 april 2023 

Boudewijn Grievink 1 maart 2021 1 maart 2024 1 maart 2027  1 maart 2028 

Jaap de Mare 1 december 2018 1 december 2021 1 december 2024  1 december 2025 

Astrid Ottenheym 13 april 2016 13 april 2019 13 april 2022  n.v.t. 

Vacature     

 

 

De voorzitter van de RvT, mevrouw Erica Aalsma, heeft namens de voltallige RvT een verslag gemaakt 

over het boekjaar 2021; dit verslag is hieronder integraal overgenomen: 

 

Verslag Raad van Toezicht 2021 

Taak, visie en samenstelling Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) van het Jordan-Montessori Lyceum Utrecht (Jordan MLU) houdt toezicht 
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op het functioneren van het College van Bestuur (CvB) en op de algemene gang van zaken binnen de 

school. Naast het toezichthouden, is de RvT een klankbord voor het CvB en ook diens werkgever. De 

RvT geeft verder opdracht aan de accountant voor de controle van de jaarstukken en stelt onder 

meer de jaarstukken, begroting en jaarplanning vast.   

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

document beschrijft de raad de bestuurlijke rollen, taken en verantwoordelijkheden van het RvT en 

van het CvB vanuit een maatschappelijk perspectief. Als specifieke opdracht voor zichzelf ziet de 

Raad: de ‘buitenwereld’ (omgeving, samenleving, regio) ‘naar binnen’ (de school) brengen en het 

intern toezicht op een proactieve en betrokken manier uitvoeren.  

De RvT functioneert conform de binnen door de VTOI/NVTK opgestelde kaders ten aanzien van  

‘good governance’. De raad, en haar individuele leden, houden hun competenties en inhoudelijke 

kennis op peil o.a. met behulp van het opleidingsprogramma van de VTOI/NVTK. De raad probeert 

contact te hebben met andere RvT’en en bezoekt af en toe workshops of congressen van de 

VTOI/NVTK. Door de corona-maatregelen heeft dit slechts beperkt plaatsgevonden in 2021.  

De bezetting van de RvT is begin 2021 gewijzigd. Pieter Vos heeft vanwege het aflopen van zijn 

tweede termijn per 1 maart 2021 afscheid genomen en Boudewijn Grievink is benoemd. Zowel Pieter 

Vos als Boudewijn Grievink zijn benoemd op voordracht van de MR. 

Nieuwe schoolleiding  

De rector en conrector van de school hebben eind april afscheid genomen van de school. Per 1 mei 

2021 is de nieuwe rector-bestuurder (Geert Looyschelder) aangetreden. Om de overgang van de 

tweehoofdige leiding naar een eenhoofdige leiding soepel te laten verlopen, is vanaf maart een 

interim-begeleider aangesteld (Elisabeth Pijls Rijcken). Zij heeft in eerste instantie achter de 

schermen gezorgd voor de overdracht van taken zolang het CvB in functie was. Bij de aantreding van 

de nieuwe rector-bestuurder op 1 mei 2021 is zij nog tot september werkzaam geweest om samen 

met de rector-bestuurder de transitie van een tweehoofdig College van Bestuur naar een éénhoofdig 

model vorm te geven. 

Actualiseren formele documenten 

De Raad van Toezicht heeft mede onder invloed van de herinrichting van het bestuur (en de 

toepassing Code Goed bestuur VO uit 2019), besloten alle formele documenten van de stichting te 

actualiseren: de statuten dateerden uit 2010, het bestuursreglement en het reglement van de Raad 

van Toezicht uit 2011. De uitgangspunten bij deze herziening waren: 

- Inrichten op eenhoofdig bevoegd gezag en daarmee rechtspositie ontleend aan cao 

bestuurders 

- Scheiding van bestuur en toezicht 

- Actualiseren op basis van wet- en regelgeving 

- Eenvoudig en helder: niet regelen wat niet nodig is 

De actualisering en herformulering is uitgevoerd door Wilfred van Peski (Axum Organisatie Advies). 

De volgende stukken zijn opgeleverd: statuten, reglement bestuur en toezicht, beoordelingskader en 

competentieprofiel rector bestuurder.  

Overige werkzaamheden  

Ook in 2021 gingen de ‘gewone’ activiteiten van de RvT door. De RvT heeft viermaal regulier 

vergaderd. Tijdens deze reguliere vergaderingen zijn o.a. de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 

(incl. meerjarenraming) goedgekeurd, en zijn de resultaten van de school (zoals deze uit ‘Vensters’ 
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blijken) besproken. Om de toezichthoudende rol op een onafhankelijke wijze te kunnen vervullen, 

heeft de RvT regelmatig een overleg zonder het CvB. 

Het CvB is een belangrijke informatiebron van de RvT. Maar de RvT legt zijn oor ook elders te 

luisteren om zijn toezichthoudende taken onafhankelijk te kunnen uitvoeren. In 2021 is eenmaal 

gesproken met de Medezeggenschapsraad (MR), zonder aanwezigheid van de rector-bestuurder en 

online. Openheid, kennis van zaken en betrokkenheid van de MR-leden blijken een goede basis om 

vruchtbaar met elkaar te spreken over onder meer een gedeelde visie op de school en de wijze 

waarop het onderwijs wordt gegeven. Verder woont de RvT éénmaal per jaar een vergadering bij van 

de schoolleiding met het SOS (de leerling vertegenwoordiging) en spreekt het jaarlijks met de 

oudervereniging. Ook deze gesprekken ervaart de RvT als inspirerend en informatief.  

Slotwoord  

De RvT constateert dat de school goed functioneert. De sfeer op school, het type onderwijs en de 

kwaliteit ervan blijven grote aantrekkingskracht uitoefenen op leerlingen en ouders in de gemeente 

Zeist en de regio daaromheen.  

De RvT spreekt het vertrouwen uit dat in 2021 en de jaren daarna Jordan MLU een school van belang 

zal blijven. Dit is te danken aan de inspanningen van alle betrokkenen.  

Namens de Raad van Toezicht,  

Erica Aalsma (maart 2022) 

 

 
 

Leerlingen kijken naar gedeeltelijke zonsverduistering voorjaar 2021 

 

3. Medezeggenschap 

Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs zijn verplicht om medezeggenschap te organiseren 

binnen hun school in de vorm van een medezeggenschapsraad (MR). Deze medezeggenschap is 

cruciaal om tot goed, gedragen onderwijs- en schoolbeleid te kunnen komen. 

Alle wettelijke rechten en plichten voor scholen rondom medezeggenschap zijn vastgelegd in de ‘wet 

medezeggenschap op scholen’ (WMS), die sinds 2007 geldt. Hierin staan ook de rechten en 

bevoegdheden van de MR-leden (personeelsleden, ouders en leerlingen). Zo heeft de MR 
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informatierecht op een aantal omschreven stukken van het bevoegd gezag en kan de raad hierover 

meepraten. Ook kent de MR op een aantal terreinen instemmingsrecht (o.a. onderwijskundige 

doelen, plannen voor fusie) en adviesrecht (o.a. hoofdlijnen begroting, aanstellen of ontslag 

schoolleiding, nieuwbouw/belangrijke verbouwing). 

Deze input van stakeholders is voor scholen cruciaal om tot goed, gedragen onderwijs- en 

schoolbeleid te kunnen komen. Medezeggenschap versterkt ook de betrokkenheid van ouders, 

leerlingen en personeel. Belangrijk hierbij is dat de rector-bestuurder informatie zodanig aanleveren 

dat de MR haar taak optimaal kan vervullen, de MR vroegtijdig betrekken, en door scholing, training 

en evaluatie van het eigen functioneren de medezeggenschap stimuleren.  

 

In 2021 verscheen er onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Montessori Vereniging het 

boek ‘Zeggenschap & medezeggenschap in een montessoriaanse context’; Ingrid van der Neut 

(rector-bestuurder Jordan tot 1 mei 2021) en Pieter Vos (lid RvT Jordan tot 1 maart 2021) hebben 

meegewerkt aan de totstandkoming van dit boek.  

Centraal in dit boek staat de vraag hoe we (mede)zeggenschap optimaal organiseren in het 

voortgezet montessorionderwijs. In dit boek staat het belang van een open dialoog helder 

geformuleerd:”Medezeggenschap gaat over de ‘kracht van democratie’ op school. De essentie 

daarvan is dat iedere stem wordt gehoord. Alle stemmen en perspectieven horen is niet hetzelfde als 

‘iedereen moet overal altijd zijn mening over geven’. Ofwel: niet iedereen hoeft dus altijd over alles 

mee te praten.” In het boek wordt benadrukt dat het belangrijk is dat er in een MR ‘’vrijmoedig met 

elkaar wordt gesproken en openhartig naar elkaar wordt geluisterd, zodat alle stemmen en 

perspectieven gehoord kunnen worden.” Dit betekent dat ‘’wanneer je ergens niet over meepraat of 

meebeslist, je vertrouwen hebt in de anderen die dat wel doen.’’ 

 

De voorzitter van de medezeggenschapsraad van het Jordan MLU, de heer Daan Rossewij (tevens 

docent Duits op het Jordan), heeft namens de voltallige MR een verslag gemaakt over het boekjaar 

2021; dit verslag is hieronder integraal overgenomen: 

Verslag Medezeggenschapsraad 2021 

De medezeggenschapsraad (MR) van het Jordan MLU bestaat uit vier geledingen: drie vertegen-

woordigers vanuit de leerlingen, drie ouders, twee leden van het Onderwijs Ondersteunend 

Personeel en vier docenten (OP, die gezamenlijk de PMR vormen).  

De MR kent een dagelijks bestuur in de vorm van een voorzitter, secretaris en vicevoorzitter die 

gezamenlijk de vergaderingen voorbereiden. De MR komt gemiddeld 7 keer per jaar samen voor een 

plenaire vergadering en daarnaast vergaderen de geledingen ook nog regelmatig los van elkaar. Zo 

komt de PMR, het personeelsgedeelte van de MR, eens per week bijeen om specifiek voor het 

personeel relevante zaken te bespreken.  

De MR is de plek binnen de school waar wordt meegedacht over het beleid op het Jordan. Ook als je 

geen lid bent van de MR, maar wel goede ideeën hebt, kun je die via een MR-lid inbrengen. MR-

leden vormen de brug tussen hun achterban en de schoolleiding (SL) en proberen aan te voelen wat 

er speelt in de school en leeft onder personeel, leerlingen en ouders. De MR heeft verschillende 

wettelijke bevoegdheden, onder andere advies- en instemmingsrecht. Sommige wijzigingen kunnen 

alleen met instemming van de MR doorgevoerd worden. Voor bepaalde personeelszaken speelt de 

PMR een belangrijke rol. MR-leden raadplegen actief hun achterban, maar zijn MR-lid zonder last en 

ruggespraak.  
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Het kalenderjaar 2021 (verspreid over twee schooljaren) heeft voor de MR van het Jordan in het 

teken gestaan van de veranderingen in het CvB. Vroeg in het proces van de overgang van een 

meerkoppig bestuur naar één rector-bestuurder is de MR in overleg met de Raad van Toezicht (RvT) 

betrokken geweest om deze overgang soepel vorm te geven. Aan het begin van het jaar zijn diverse 

leden van en namens de MR betrokken geweest bij de benoemingsadviescommissies voor de 

aanstelling van de nieuwe rector-bestuurder.  

We zijn als MR de samenwerking met de nieuwe schoolleiding op een open en prettige manier 

gestart aan de hand van een werkvorm geleid door één van de MR-ouderleden. Doel van deze 

bijeenkomst was niet alleen het kennismaken met elkaar, maar ook in grote lijnen met elkaar 

afstemmen hoe we zouden willen samenwerken als MR en bevoegd gezag. Resultaat hiervan was 

onder meer het opnieuw opstellen van een preambule bij het MR-statuut/reglement, waarin we de 

intentie hebben uitgesproken elkaar tijdig te informeren en scherp te houden met de ontwikkeling 

van het Jordan altijd in het vizier en respect voor elkaars rol. In het najaar van 2021 zijn ook i.s.m. de 

RvT het beoordelingskader en competentieprofiel voor de nieuwe rector opgesteld en tegen het licht 

gehouden.   

De samenwerking tussen MR en RvT is dit jaar in vele opzichten intensief geweest. Naast de reguliere 

overlegmomenten, hebben we niet alleen samengewerkt bij de benoemingsprocedure van de rector 

– zoals hierboven beschreven – maar heeft de MR tevens een bijdrage geleverd aan de samenstelling 

van de Raad van Toezicht door een bindende voordracht te doen voor de kwaliteitszetel van de RvT. 

In 2022 wordt dit opgevolgd door een rol te spelen bij de benoeming van twee andere nieuwe RvT-

leden. MR en RvT hebben tevens samengewerkt waar het de herziening van de statuten en 

reglementen van het Jordan MLU.  

Naast deze voor onze school belangrijke zaken heeft vooral het coronavirus van ons als MR gevraagd 

om flexibel mee te denken met de schoolleiding. Veranderende roosters en PTA’s maakten dat we 

soms wat vaker de koppen bij elkaar moesten steken. Die flexibiliteit werd van ons allen gevraagd 

dus ook van de MR. De MR is er ondanks de vervelende omstandigheden door corona, in overleg met 

de schoolleiding, steeds in geslaagd een zo goed mogelijke oplossing te vinden voor personeel en 

leerlingen bij problemen die door de pandemie de kop opstaken. Bij de besteding van de NPO-gelden 

hebben alle gelederen goed de vinger aan de pols gehouden en de SL van feedback voorzien.  

Uiteraard hebben we het in de MR ook over veel andere zaken gehad: de begroting, jaarrekening, 

jaarrooster, taakuren, wtf-formuleren, eigen statuten/reglementen, schoolplannen/jaarplannen, de 

AVG, het RI&E, etc.  

Een ander belangrijk onderwerp binnen de MR betrof het feit dat de MR dit jaar ook heeft kunnen 

instemmen met het invoeren van het vak drama vanaf het schooljaar 2021-2022. De MR heeft vanaf 

het begin open gestaan voor de invoering van het vak, maar had wel kritische vragen bij de manier 

waarop het ingevoerd zou gaan worden. Mede hierdoor is er door alle vakken echt ruimte gemaakt 

in het onderbouwcurriculum zodat de studiebelasting van de leerlingen in klas 1 en 2 niet enorm zal 

toenemen. We zullen ook de evaluatie van het vak kritisch blijven volgen.  

Ook de andere plannen van de verschillende themateams en de doelstellingen van het schoolplan 

houdt de MR tegen het licht. We controleren bijvoorbeeld of de Jordan-matrix goed gevolgd wordt.  

In de tweede helft van het jaar is de MR ook druk bezig geweest met haar eigen functioneren. We 

hebben geprobeerd om de balans tussen de geledingen op een fijne manier te bewaren en werken 

actief aan ons gevoel van samenwerken als ouders, leerlingen en medewerkers. Met de SL hebben 

we afgesproken dat stukken die in de MR komen vanaf nu van een oplegger worden voorzien. Dat 

helpt zowel ons als de schoolleiding om helder te krijgen wat de status en inhoud van de stukken is. 

Tevens hebben MR en SL de wens uitgesproken om op deze manier een effectievere evaluatie van 
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beleidsvoorstellen te bewerkstelligen. Tot slot zijn in het jaar 2021 ook afspraken gemaakt over een 

financiële tegemoetkoming voor MR-leden uit de leerling- en oudergeleding voor het bijwonen en 

effectief voorbereiden van de vergaderingen.  

Namens de Medezeggenschapsraad, 

Daan Rossewij (april 2022) 

 

 

 

Voortuin Jordan MLU 
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4. Missie en visie 

Het Jordan-Montessori Lyceum Utrecht kent twee grote ambities: naast het bieden van goed 

vakonderwijs is dat het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Het Jordan 

streeft naar goede doorstroom-, opstroom- en slagingscijfers, maar tegelijkertijd willen we leerlingen 

opvoeden tot betere burgers.  

Onder het motto “Leer mij het zelf te doen” biedt het Jordan montessorionderwijs in alle vakken en 

jaarlagen. Ons vakonderwijs is van goede kwaliteit. Het Jordan heeft echter niet alleen een 

didactische, maar zoals gezegd ook een uitgesproken pedagogische taak. Onderwijs is in onze optiek 

een essentieel onderdeel van de opvoeding. Vandaar dat het Jordan de persoonlijke ontwikkeling van 

leerlingen waar mogelijk stimuleert. 

Dat valt terug te zien in de vier kernwaarden van het Jordan: zelfstandigheid, maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, creativiteit en gelijkwaardige wijze van omgang. De eerste drie kernwaarden 

zijn de zogeheten ‘brede montessoridoelen’. Zij vormen het richtsnoer voor alle montessorischolen. 

De vierde kernwaarde, gelijkwaardige wijze van omgang, is een eigen toevoeging van het Jordan. 

Zelfstandigheid 

In onze optiek zorgt zelfstandigheid ervoor dat de talenten van leerlingen ten volle ontplooid kunnen 

worden. Daarom leren Jordanleerlingen zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces en 

is het onderwijs zoveel mogelijk afgestemd op de individuele leerling, met zijn eigen mogelijkheden, 

interesses en werktempo. Om zelfstandigheid te verwerven, moet de leerling verantwoordelijkheid 

nemen voor zijn eigen leerproces en ruimte krijgen om te leren van zijn eigen fouten. Dat betekent 

dat ons onderwijs niet alleen uit klassikale instructie bestaat. Er ligt veel nadruk op zelfwerkzaam-

heid, zodat leerlingen de vrijheid hebben eigen keuzes te maken. Tegelijkertijd zijn docenten en 

mentoren erop gericht om de leerling te helpen studievaardigheden aan te leren, keuzes te maken 

en te reflecteren. Leerlingen die daar baat bij hebben, determineren we zo laat mogelijk. 

In het kader van het vergroten van de zelfstandigheid van leerlingen, heeft het themateam 

‘Formatief toetsen’ ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld bij wiskunde het aantal proeven in 2021 werd 

verminderd en reflectie op het school- en huiswerk en de proef werd ingesteld. Interessant zou zijn 

te onderzoeken hoe formatief leren de komende jaren een grotere plaats kan innemen in de aanpak 

in het vakonderwijs op het Jordan MLU. In het algemeen kan worden gesteld dat het gesprek over 

ons (montessori)onderwijs de komende jaren veelvuldig gevoerd moet worden, onder andere om te 

bezien of onze wijze van werken nog beter aan kan sluiten bij de capaciteiten en behoeften van de 

leerlingen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een grotere variatie in werkvormen, meer ruimte 

voor incidentele projecten en nog meer vakoverstijgend onderwijs.   

Creativiteit 

Creativiteit is meer dan kunstzinnigheid. Het is verbeeldingskracht en het vermogen dingen op een 

andere manier aan te pakken. Om talenten van leerlingen te ontwikkelen, stimuleren we creativiteit, 

out of the box-denken, verbeeldingskracht en creërend handelen. Dit doen we onder andere door op 

het Jordan werkvormen af te wisselen, door leerlingen problemen op eigen wijze te laten oplossen 

en door leerlingen van elkaar te laten leren. Ook voor de ontwikkeling van creatieve vermogens is 

samenwerken van groot belang. 

Twee themateams binnen het Jordan hebben zich de afgelopen jaren sterk ingezet voor de invoering 

van het vak ‘Drama’ en het organiseren van een Kunsttweedaagse; beide initiatieven hebben in 2021 

hun beslag gekregen.  

Aangezien de gebruikelijke schoolkampen in juli 2021 door corona niet door konden gaan, zijn er in 

die week allerlei andere eendaagse activiteiten ingepland. Het motto tijdens corona op het Jordan 
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was: kijken wat wél kan, in plaats van alles op voorhand afzeggen. Op die manier kon in de week 

waarin normaal de kampen zouden plaatsvinden, de Kunsttweedaagse voor alle leerlingen uit 4 havo 

georganiseerd worden. De Kunsttweedaagse beoogt het zien en leggen van verbanden tussen 

vakgebieden en kunstuitingen te stimuleren, het creatieve denken en de creativiteit te bevorderen 

en het oplossend vermogen van leerlingen te vergroten.  

Aan het begin van het schooljaar 2021-2022 is het schoolvak Drama voor alle 1e klassen op het 

Jordan ingevoerd. Er is een ervaren dramadocent aangenomen die onder andere het curriculum voor 

het vak verder gaat ontwikkelen en de organisatie van een schoolbrede theaterproductie (voor het 

voorjaar van 2022) op zich neemt.  

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Het Jordan wil leerlingen een respectvolle omgang met anderen en hun omgeving bijbrengen, 

enerzijds omdat dat bijdraagt aan een veelzijdige ontwikkeling van leerlingen, anderzijds omdat dat 

bijdraagt aan een betere maatschappij. Om dat te bereiken, leggen we waar mogelijk een link tussen 

de lesstof en maatschappelijke ontwikkelingen en leren we leerlingen goed samen te werken, door 

ze te tonen hoe te communiceren, hoe elkaar te helpen en hoe elkaar, rekening houdend met 

verschillen, te versterken. Daarom halen we de buitenwereld vaak de school in of omgekeerd. 

In 2019 is het themateam ‘Portfolio montessoridossier’ gestart met de inrichting van het digitale 

portfolioprogramma ‘Apprentice’, met als doel dat leerlingen hun activiteiten rond maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en andere montessoridoelen beter konden bijhouden en volgen. Echter bleek 

in 2021 dat het systeem niet aan de verwachtingen voldeed en is er besloten per schooljaar 2022-

2023 te starten met een andere portfolioprogramma, namelijk ‘Simulise’. Dit digitale portfolio geeft 

vaardigheden en talenten een belangrijke plaats in het montessorionderwijs.  

Leerlingen van de tweede klassen gaan ieder jaar op een maatschappelijke stage; helaas heeft deze 

in maart 2021 geen doorgang kunnen vinden door de coronamaatregelen.  

Gelijkwaardige wijze van omgang 

Medewerkers en leerlingen gaan op het Jordan op voet van gelijkwaardigheid met elkaar om. Op; het 

Jordan hechten grote waarde aan een laagdrempelige en informele, maar respectvolle relatie tussen 

leerlingen en medewerkers. Leerlingen kunnen zich namelijk alleen goed ontplooien in een 

ontspannen leef- en werkklimaat, waarin wederzijds respect en tolerantie de onderlinge 

verstandhouding bepalen. Leerlingen moeten zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen. 
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5. Leerlingen 

In het voortgezet onderwijs is de bekostiging vanuit het Rijk voor een school voor het grootste deel 

afhankelijk van het aantal leerlingen dat een school op 1 oktober van het voorafgaande jaar is 

ingeschreven, oftewel: het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. 

Een krimp van het leerlingenaantal kan dus financiële en onderwijskundige gevolgen hebben.  

Het Jordan MLU kent de afgelopen jaren een redelijk stabiel leerlingenaantal en het aantal leerlingen 

dat zich ieder jaar voor de brugklas aanmeldt, is de afgelopen jaren steeds hoger dan het aantal 

plaatsen dat we kunnen vergeven. De afgelopen jaren, ook in 2021, hebben we door loting tientallen 

leerlingen naar andere scholen moeten doorverwijzen.  

 

Hieronder de werkelijke leerlingenaantallen tot en met 2021; de getallen vanaf 2022 zijn prognoses. 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Leerlingenaantal 923 923 905 945 933 903 920 915 

 

Volgens de cijfers van de gemeente Zeist (in het Integraal Huisvestingsplan 2022) is er bij het totale 

voortgezet onderwijs tot 2026 een lichte daling van het aantal leerlingen te verwachten: een daling 

van ca. 100 leerlingen op een huidig totaal van 6630 leerlingen, wat een daling van ca. 1,5% inhoudt. 

In de jaren erna zal het totaal aantal leerlingen in Zeist weer licht groeien.  

Aangezien het Jordan niet alleen leerlingen uit Zeist huisvest maar ook leerlingen uit omliggende 

gemeenten, is de regionale ontwikkeling van het leerlingenaantal ook interessant. Volgens de cijfers 

van het Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht neemt het aantal leerlingen in de regio (Zeist, 

Doorn, Maarsbergen, Bilthoven, Wijk bij Duurstede) de komende jaren nog licht toe (een stijging van 

0,25%) tegenover een landelijk dalende trend.  

Tot slot trekt het Jordan MLU ook leerlingen uit de gemeente Utrecht. Het aantal leerlingen in 

Utrecht blijft groeien. Opvallend is dat van alle Utrechtse VO-leerlingen in 2021 ongeveer een kwart 

(ongeveer 4.500 leerlingen) onderwijs buiten Utrecht volgt. Het aandeel Utrechtse leerlingen dat 

voortgezet onderwijs buiten de gemeente Utrecht volgt, neemt de laatste jaren af (in 2014-2015 was 

dit nog 32%).  

Ook op het Jordan lijkt het aantal leerlingen afkomstig uit Utrecht de afgelopen jaren licht te dalen. 

Aangezien er in Utrecht initiatieven zijn voor de vestiging van nieuwe scholen voor voortgezet 

onderwijs (o.a. een school vanuit het Agora-concept, vergelijkbaar met montessori-onderwijs), is de 

verwachting dat het aantal leerlingen afkomstig uit Utrecht de komende jaren verder zal dalen.  

Een andere onzekere factor in de leerlingenaantallen is het effect van de coronamaatregelen en de 

invloed daarvan op de leerresultaten. Door de lockdowns en andere coronamaatregelen is het 

voorstelbaar dat in 2022 en de jaren erna mogelijk meer leerlingen blijven zitten en daardoor de 

leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs, en ook op het Jordan, incidenteel een lichte stijging 

laten zien. Dit effect is nog ongewis en niet opgenomen in de prognoses.  

Al met al lijkt het leerlingenaantal van het Jordan MLU redelijk stabiel, maar zijn er wel enkele risico’s 

die goed gemonitord moeten worden.  

Kansengelijkheid  

Eén van de kernwaarden van het Jordan Montessori Lyceum is gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid 

betekent dat alle mensen waardevol in zichzelf zijn. Hoeveel mensen ook van elkaar verschillen, of 

wat ze ook van elkaar vinden, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling. Dat betekent dat 

ieders stem telt en we voor de wet allemaal gelijk zijn. Dat wil niet zeggen dat alle mensen hetzelfde 

zijn. Juist omdat mensen zo verschillen, is het belangrijk niet te vergeten dat iedereen evenveel 

waard is.  
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Gelijkwaardigheid betekent dat je mag geloven wat je wilt, je eigen mening mag hebben over de 

politiek en zelf mag kiezen met wie je je leven wilt delen. Dat mag allemaal niets uitmaken voor 

welke rechten je hebt. Ook mag het voor je rechten en kansen in de samenleving niet uitmaken hoe 

rijk, slim of gezond je bent. 

Op het Jordan is iedereen welkom, ongeacht je afkomst, geloof, levensovertuiging, geaardheid, 

gender, talent etc. Iedereen is welkom en onderlinge verschillen worden positief gewaardeerd. Ook 

mag iedereen rekenen op gelijke behandeling en een gelijke stem. De stem van leerlingen telt daarbij 

net zo goed mee als die van de volwassenen. 

Gelijkwaardigheid betekent op het Jordan dat iedereen zichzelf kan zijn: leerlingen, docenten, ouders 

en alle andere betrokkenen bij de school. Iedereen moet op school kunnen ervaren dat zij of hij van 

waarde is. Iedereen heeft haar of zijn eigen achtergrond, talenten, valkuilen, interesses en 

overtuigingen. Al die verschillen zijn een verrijking voor de ontwikkeling van leerlingen en een 

meerwaarde voor de school. 

Gelijkwaardigheid houdt ook in dat er op het Jordan aandacht is voor gelijke kansen in het onderwijs. 

Om elke leerling de kans te geven zich te ontwikkelen, moet de school voor sommige leerlingen meer 

doen, om bestaande ongelijkheden te compenseren. Leerlingen moeten geholpen worden kansen te 

benutten.  

De leerlingenpopulatie op het Jordan MLU is divers te noemen, maar kent weinig leerlingen die van 

oorsprong een niet-westerse achtergrond hebben. De diversiteit zit hem vooral in interesses, 

achtergrond, levensovertuiging en gender en minder in afkomst.  

Om die reden wordt er in schooljaar 2021-2022 meer verbinding gezocht met de wijk Vollenhove 

waarin de wijk gehuisvest is; deze wijk kent een grote verscheidenheid in afkomst en culturen. 

Samenwerking met de basisscholen in deze wijk kan die verbinding vergroten. Daarnaast wordt 

onderzocht of de school ruimte kan geven aan een huiswerkinstituut voor leerlingen uit de wijk. 

Hopelijk trekt het Jordan op termijn dan meer leerlingen uit Vollenhove.  

Vroeg selecteren voor een bepaalde onderwijssoort kan ook leiden tot meer kansenongelijkheid. Het 

Jordan kent in principe een drie-jarige brugperiode, maar leerlingen kunnen vanaf de 1e klas in 

beperkte mate ook instromen in een vwo-top klas. Binnen de school gaan stemmen op om deze vwo-

top klassen goed te evalueren en te bekijken of deze groepen wel passen binnen onze montessori-

idealen.  

Gelijkwaardigheid betekent ook dat het Jordan de toegankelijkheid in brede zin waarborgt. Het gaat 

niet alleen om verschillende achtergronden, maar ook om verschillen in fysieke, mentale en 

financiële mogelijkheden. Deze mogen nooit een belemmering vormen om volwaardig deel te nemen 

aan het onderwijs en schoolleven op het Jordan MLU. Om die reden is er met de oudervereniging en 

met de medezeggenschapsraad bijvoorbeeld afgesproken in 2022 de vrijwillige ouderbijdrage nog 

eens goed tegen het licht te houden en de procedure daarvan te evalueren en - indien gewenst - aan 

te passen.  

Overigens blijkt uit onderzoek van de GGD regio Utrecht in eind 2021 dat ca. 2 tot 3% van de 

gezinnen op het Jordan moeite heeft financieel rond te komen. Zo’n 20% van de gezinnen heeft geen 

moeite, maar moet wel opletten bij de besteding van het geld.  

Geldzorgen kunnen leiden tot stress binnen het hele gezin. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die 

opgroeien in een eenoudergezin vaker emotionele en gedragsproblemen ontwikkelen dan hun 

leeftijdgenoten in tweeoudergezinnen. Ca. 20% van onze leerlingen woont niet samen met beide 

ouders.  
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6. Onderwijsresultaten 

 

Inspectie 

 

Het Jordan MLU richt zich ten aanzien van de onderwijsopbrengsten op het minimaal voldoen aan 

het normenkader van de Inspectie van Onderwijs en daarin tot heden steeds geslaagd.  

Op 18 februari 2021 heeft de Inspectie van het Onderwijs de compacte variant van het vierjaarlijks 

onderzoek op het Jordan MLU uitgevoerd. Het Jordan MLU zou vóór 1 augustus 2021 in aanmerking 

komen voor een regulier vierjaarlijks onderzoek ‘Bestuur en scholen’. Vanwege COVID-19 heeft de 

inspectie echter het aantal reguliere vierjaarlijkse onderzoeken op locatie beperkt. Op basis van een 

analyse van de beschikbare informatie heeft de inspectie het onderzoek bij het Jordan MLU tot een 

prestatieanalyse en een gesprek met het bestuur. 

Tijdens het gesprek met de inspecteur heeft de bestuurder toegelicht hoe de onderwijskwaliteit op 

de school wordt gevolgd en indien nodig wordt verbeterd. Daarnaast is er met het bestuur gekeken 

naar de actuele ontwikkelingen van het onderwijs op de scholen. Verder is besproken hoe het 

bestuur de afgelopen periode heeft ervaren en hoe het verzorgen van afstandsonderwijs en de 

(gedeeltelijke) terugkeer van de leerlingen is gegaan. Ten slotte is ook de financiële situatie van de 

school aan de orde geweest. 

Tijdens het onderzoek heeft de Inspectie van het Onderwijs samen met het bestuur geconcludeerd 

dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en de school die een regulier vierjaarlijks 

onderzoek in het schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maakte. Het reguliere, vierjaarlijkse onderzoek 

zal daarom op een later tijdstip plaatsvinden, in principe in schooljaar 2022/2023. 

De heer J.J. (Jasper) Nijhoff is de contactinspecteur voor het Jordan MLU. 

 

Interne kwaliteitszorg 

 

De kwaliteit van het (vak)onderwijs wordt in de eerste plaats bewaakt door de vier jaarlaagteams 

voor respectievelijk de eerste en tweede klassen, de derde klassen havo/vwo en 4 vwo, 4 en 5 havo 

en jaarlaagteam 5 en 6 vwo. Deze docententeams monitoren de dagelijkse gang van zaken in het 

onderwijs aan en de begeleiding van de betrokken leerlingen.  

Na ieder pensum vinden er leerlingenbesprekingen plaats, waarin alle leerlingen worden besproken. 

Naar aanleiding van die besprekingen wordt er indien noodzakelijk samen met mentor, leerling en 

ouders een plan van aanpak opgesteld om de leerresultaten of -problemen daar waar wenselijk te 

verbeteren. Per jaarlaag probeert de coördinator naar aanleiding van de individuele 

leerlingenbesprekingen algemene tendensen te ontdekken om per jaarlaag of schoolbreed beleid te 

ontwikkelen.  

Het afgevaardigdenoverleg onderwijsondersteunend personeel heeft net als de onderwijsteams een 

vergelijkbare vinger-aan-de-polstaak en bewaakt de goede uitvoering van de voor de organisatie zo 

belangrijke onderwijsondersteuningsprocessen. 

Het Jordan MLU bewaakt haar kwaliteit onder andere ook via de internettoepassing van 

kwaliteitscholen.nl. In het kader van de kwaliteitszorg worden diverse enquêtes afgenomen onder 

ouders, leerlingen en personeel. Ook neemt de school deel aan het vierjaarlijkse visitatietraject van 

het VMO, de sectie voortgezet onderwijs binnen de Nederlandse Montessori Vereniging. Door 

corona zijn er achterstanden in het afnemen van de visitaties; mogelijk vindt de visitatie in 2023 

plaats.  

Tot slot heeft het Jordan de samenwerking met de academische opleidingsschool gecontinueerd, wat 
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betekent dat universitaire specialisten enkele docent-onderzoekers begeleiden in het doen van 

wetenschappelijk onderzoek voor de kwaliteitsverhoging van het onderwijs. In 2021 hebben twee 

docenten van het Jordan zich beziggehouden met een onderzoek naar de wijze waarop docenten 

elkaar én leerlingen feedback geven. De resultaten van dit onderzoek zijn in 2022 te verwachten en 

kunnen dan goed gebruikt worden in de groei naar een meer professionele, lerende organisatie.  

Ten aanzien van de kwaliteitszorg op het gebied van toetsing en examinering richt de school zich 

eveneens op het voldoen aan alle normenkaders. Elk schooljaar geven de vaksecties op basis van de 

geldende syllabussen invulling aan het PTA voor de actuele jaarlagen en cohorten van de bovenbouw 

(havo en vwo). Dit wordt samen met een nieuw examenreglement ter instemming voorgelegd aan de 

medezeggenschapsraad en daarna ingediend bij de inspectie van het onderwijs. Controle en 

uitvoering zijn door de rector gemandateerd aan de bovenbouwcommissie, bestaande uit de 

secretaris van het eindexamen (voorzitter) en de teamleiders en coördinatoren van de bovenbouw. 

De secretaris van het eindexamen is als zodanig aangewezen door de rector. 

 

Opbrengsten 

Welke resultaten boekt het Jordan? Het streven is: leerlingen niet onnodig laten doubleren en 

bovengemiddeld scoren op eindexamenresultaten.  

Het Jordan MLU wil zoals gezegd onnodig zittenblijven voorkomen. In de eerste twee klassen kennen 

we daarvoor een 'aan-de-haak-beleid'. Lopen leerlingen desondanks toch achterstanden op, dan 

kunnen ze die gedurende het schooljaar wegwerken tijdens de zogenaamde 'inloopschool'. 

 

In het onderstaande overzicht staat voor elk leerjaar hoeveel procent van de leerlingen direct 

doorstroomt naar een hoger leerjaar. Vergeleken met andere scholen is vooral de doorstroom in de 

bovenbouw hoog. Wat doorstroom in de onderbouw betreft, is het verschil met andere scholen veel 

kleiner. Dat heeft te maken met het feit dat we leerlingen in de onderbouw nieuwe vaardigheden 

aanleren, zoals het zelf plannen van het werk. Van die vaardigheden profiteren leerlingen vervolgens 

in de bovenbouw. 

De doorstroomcijfers in de tweede klas zouden, wat het team van het Jordan MLU betreft, beter 

kunnen zijn. Daarom monitort jaarlaagteam 1/2 de doorstroom in de onderbouw en dan met name 

de tweede klas. Maatregelen als inloop- en zomerschool verbeteren naar verwachting de 

doorstroom in de onderbouw, maar mogelijk is aanvullend beleid nodig om te waarborgen dat de 

doorstroom aan de inspectienorm blijft voldoen. Door de situatie met corona is het beeld niet 

betrouwbaar in lijn te zetten met resultaten uit de jaren ervoor. De coördinator van jaarlaagteam 1/2 

blijft in ieder geval in beeld houden of de doorstroom van havoleerlingen goed loopt en houdt zich 

ook bezig met de kwaliteit van de havostroom in de tweede klas. De bevindingen worden gedeeld in 

de schoolleiding en eventuele aanpassingen van huidig beleid worden besproken. Indien noodzakelijk 

leidt dit tot aanpassingen in het beleid of in het onderwijsaanbod.  

 

Doorstroomcijfers 2015-2021 

onvertraagd van leerjaar het naar volgend leerjaar 

in % 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 gemid. ’19-’21 

1 h/v 97 100 99 95 96 94 95 96 98,6 

1 v-top 100 100 100 100 98 98  100 100 

2 h/v 93 91 92 89 94 91 92 93 92,1 
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2 v-top 100 98 97 97 98 96  98 98,3 

3 h/v 95 92 91 93 90 87 92 92 92,3 

3 v-top 97 95 97 100 97   97 95,9 

4 h 84 88 83 89 78 83 86 87 84,5 

5 h 94 98 87 92 89 92 96 92 92,9 

4 v 84 81 83 92 94 84 85 87 82,7 

5 v 91 95 94 95 85 95 91  90 93,1 

6 v 98 100 88 99 94 95 97  94 95,4 

Gemiddelde doorstroomcijfers 2015-2021 

in % 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 gemid. ’19-’21 

Onderbouw 97 97 97 95 97 95 94 95,6 96,9 

Bovenbouw 92 93 89 94 89 89 91 89,8 91,0 

Totaal 94 94 92 95 92 91 92 92,0 93,3 

In het schooljaar 2020/21 lag het slagingspercentage in 5 havo op 96% en in 6 vwo op 98%. Hiermee 

liggen onze slaagpercentages op of boven het landelijk gemiddelde.  

Na het uitbreken van corona in maart 2020, gevolgd door een gehele lockdown, besloot de Minister 

van Onderwijs dat er in schooljaar 2019-2020 geen centraal examen zou plaatsvinden; diploma’s 

werden dat schooljaar op basis van de gemiddelden van de schoolexamens uitgedeeld.  

In schooljaar 2020-2021 vonden, ondanks de coronamaatregelen met lockdowns en online 

onderwijs, de centrale examens toch plaats, maar werden de examenregels wel versoepeld. 

Eindexamenleerlingen kregen vanwege de coronacrisis een extra herkansing en de kans hun examens 

te spreiden, zodat ze meer voorbereidingstijd hadden. Ook konden examenleerlingen gebruik maken 

van de zgn. duimregeling: leerlingen mochten ervoor kiezen een onvoldoende voor een één vak niet 

mee te laten tellen voor hun totaalbeoordeling. Dit mocht geen kernvak zijn, oftewel: Nederlands, 

Engels of wiskunde.  

Slaagpercentages  

in % 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

havo 96 98 87 85 92 99 88 

vwo 98 98 94 99 94 95 97 

Voor nog meer gedetailleerde overzichten van de resultaten, verwijzen we graag naar de site van 

Scholen op de Kaart: https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/zeist/3098/jordan-

montessori-lyceum-utrecht/resultaten/  

Niet alleen op cognitief gebied, maar ook op sociaal-emotioneel vlak streeft het onderwijs naar de 

ontwikkeling van leerlingen. In ‘De Staat van het Onderwijs 2021’ noemt de Inspectie van het 
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Onderwijs ‘’persoonsvorming een maatschappelijke opgave van het onderwijs’’.  

Persoonsvorming kan worden opgevat als de ontwikkeling van de identiteit en het karakter van een 

individu in relatie tot anderen en tot zijn/haar omgeving. Een leerling moet leren zich te verhouden 

tot verschillende waarden, eisen en belangen waar hij of zij mee te maken krijgt.  

Daarnaast geven steeds meer scholen volgens de inspectie aandacht aan het personaliseren van het 

onderwijs, met als doel de individuele talenten van leerlingen zo goed mogelijk tot ontwikkeling te 

brengen. Op het Jordan zien we dat onder andere terug de vwo-top klassen, extra aanbod via Jordan 

Exact of de Alfa-Academie en U-Talent, een project voor excellente leerlingen met de Universiteit van 

Utrecht.  

Persoonsvorming kent geen wettelijke eisen en maakt daarom geen (expliciet) onderdeel uit van het 

onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs.  
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7. Personeel 

De kwaliteit van het personeel is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Een goede verbinding 

van het personeelsbeleid met de onderwijskundige visie van de school is een meerwaarde. Om die 

reden sluit het personeelsbeleid aan bij de kernwaarden van het Jordan MLU en onze brede 

montessoridoelen.  

Strategisch personeelsbeleid (HRM) 

In 2018 heeft de schoolleiding met het gehele personeel een intensief traject doorlopen om te 

komen tot een breed gedragen schoolplan 2019-2023 ‘Samen werken = samenwerken’. Hierin wordt 

verdere verbetering van het onderwijs gezocht in zowel het verbeteren van het vakonderwijs als het 

verder uitbouwen van de drie brede montessoridoelen: zelfstandigheid, maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en creativiteit, met werkdrukverlaging als randvoorwaarde. 

Voor de uitvoering van het schoolplan is de organisatiestructuur in 2018 zodanig aangepast dat 

personeel het onderwijsbeleid zo veel mogelijk zelf kan bepalen én ingezet kan worden waar 

motivatie en rendement het hoogst zijn. Tegen deze achtergrond werd er de afgelopen jaren in 

kleine thema- en jaarlaagteams gewerkt.   

Uit de evaluatie van de themateams bleek in 2021 dat de themateams tot nu toe minder concrete 

plannen en veranderingen hebben opgeleverd dan vooraf was gehoopt. Overigens kunnen we trots 

zijn dat er ook een aantal veranderingen wel zijn doorgevoerd; deze worden benoemd in hoofdstuk 4 

van dit bestuursverslag.  

Het feit dat de structuur met themateams niet optimaal functioneerde, kan mogelijk zijn veroorzaakt 

door de omstandigheden rond corona in 2020 en 2021 die het gezamenlijk overleggen niet 

eenvoudig maakte. Maar er moet tevens worden geconcludeerd dat de opzet met eens per pensum 

vergaderen niet voor continuïteit heeft gezorgd. Ook het feit dat er vooral langetermijndoelen 

werden gesteld, zorgde ervoor dat ideeën niet altijd op de grond kwamen en een plek kregen in de 

schoolorganisatie of het curriculum. Om die reden hebben de schoolontwikkelaars samen met de 

schoolleiding het voorstel gedaan te gaan werken vanuit de systematiek van Stichting LeerKracht. 

Kleine teams van ca. tien docenten, minder vergaderen maar meer samenwerken, iedere 

dinsdagmiddag bij elkaar komen, samen korte- en langetermijndoelen stellen bij een planbord, 

keuzes durven maken, samen lessen voorbereiden, bij elkaar in de klas kijken, zorgen voor borging en 

evaluatie etc. Na de zomer van 2022 zal de nieuwe methodiek en teamstructuur ingevoerd worden.  

In schooljaar 2022-2023 zal het team en andere betrokkenen gezamenlijk aan de nieuwe strategische 

agenda voor de jaren 2023-2027 gaan werken. Daarbij zal ook worden gewerkt vanuit de methodiek 

van Stichting LeerKracht.  

 

Scholing  

Scholing draagt bij aan de kwaliteit van personeelsleden en aan hun professionele en persoonlijke 

welbevinden. Teamleiders stimuleren dat personeelsleden zich gericht en regelmatig laten 

bijscholen. Daarom is scholing als vast item opgenomen in de functioneringsgesprekken die met 

docenten worden gevoerd. 

Het Jordan MLU biedt veel ruimte voor bij- en nascholing en hecht daar veel belang aan. Een deel van 

de scholing vindt plaats op onze vaste werkmiddag op dinsdag. Sinds enkele jaren kent het Jordan 

een zogenaamde Jordan Academie, een podium voor deskundigen van binnen en buiten om het 

personeel bij te scholen. In 2021 kwamen in de Jordan Academie onder andere hoogbegaafdheid en 

dyslexie aan de orde. 

Daarnaast is er budget voor allerlei vormen van individuele en collectieve bijscholing. In een 

bekwaamheidsdossier wordt alle deskundigheidsbevordering en elke scholingsactiviteit van de 

personeelsleden bijgehouden. Tot slot is het Jordan ook een academische opleidingsschool, wat 
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betekent dat universitaire specialisten enkele docent-onderzoekers begeleiden in het doen van 

wetenschappelijk onderzoek. 

Door de coronamaatregelen was het in 2021 minder goed mogelijk gezamenlijke scholingen en 

studiedagen te organiseren. In oktober 2021 heeft er een studiemiddag plaatsgevonden rond 

feedback geven en ontvangen, een belangrijk onderwerp de laatste jaren op het Jordan. Omdat 

samenwerking op het Jordan centraal staat, is het nodig dat een ieder in staat is om feedback te 

geven en te ontvangen.  

Tot slot is het goed om te vermelden dat er in het volgende jaar – onder leiding van de HRM-

functionaris – een nieuw scholingsbeleid voor het Jordan wordt geschreven.  

 

             
 

 

Professionele, lerende organisatie 

Goed onderwijs vraagt professionele, excellente, nieuwsgierige én gepassioneerde docenten en 

andere medewerkers die daarbij ondersteunen. De kwaliteit van ons onderwijs wordt in hoge mate 

bepaald door hun kwaliteit. Daarom investeert het Jordan MLU in scholing en professionalisering 

van beginnende en ervaren docenten en andere medewerkers. Nieuwe docenten zijn bijvoorbeeld 

verplicht om de basiscursus montessorionderwijs bij de Montessori Vereniging te volgen. Startende 

worden op het Jordan MLU ook twee jaar lang intensief begeleid, onder andere met speciale 

workshops, beeldcoaching en intervisie.  

 

Belangrijke ingrediënten voor een professionele houding om onze ambities waar te maken zijn: goed 

samenwerken, eigenaarschap voelen, verantwoordelijkheid nemen, verantwoording afleggen, 

aandacht voor zelfontwikkeling en persoonlijk leiderschap. 

Docenten werken gericht om doelen en resultaten te behalen, zodat ze het beste uit zichzelf én de 

leerling kunnen halen. Ze kijken daarbij verder dan hun eigen leslokaal en vak.  

Het streven is dat medewerkers van het Jordan vanuit een gezamenlijke doelstelling (van de school 

of hun team) werken, vanuit heldere rollen en verantwoordelijkheden. Initiatieven ontwikkelen, 

nascholing en verdieping van het vak zijn vanzelfsprekend.  

Medewerkers van het Jordan Montessori Lyceum zijn bereid om met enthousiasme en energie te 

vernieuwen en denken in oplossingen: maak van een probleem een mogelijkheid, van een ‘ja maar’-

cultuur naar een ‘ja en!’-instelling.  

 

Het Jordan is een lerende organisatie waar vanuit professionele collegialiteit wordt gewerkt. 

Collega’s kunnen en willen van en met elkaar leren. Maar moeten elkaar ook feedback durven te 

geven, moeten zich naar elkaar kwetsbaar durven opstellen. Fouten maken mag! In 2021 is op een 

van de studiedagen uitvoerig aandacht besteed aan feedback geven en ontvangen.  

Een lerende organisatie kenmerkt zich door doelgerichte aandacht voor de structuur, cultuur en 
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strategie. Daarnaast omarmt een lerende organisatie verandering en ontwikkeling, in plaats van deze 

te vermijden. Het bevordert de scholing en ontwikkeling van alle medewerkers om zichzelf 

voortdurend aan te passen aan de veranderende omgeving. Deze continue transformatie vereist 

naast het aanleren van nieuwe vaardigheden ook het afleren van oude gewoontes.  

Daarnaast moet er sprake zijn van een gemeenschappelijke visie. Dit zorgt ervoor dat medewerkers 

niet bezig zijn met eilandjeswerk en puur hun persoonlijke doelen nastreven, maar allemaal deel zijn 

van een vooruitstrevend netwerk. Hierbij is het van belang dat er teamleren plaatsvindt. Als een 

gelijkgericht team in dezelfde richting opereert, zal de opbrengst veel groter zijn dan van de 

afzonderlijke individuen opgeteld. 

In 2022 verwachten we weer meer stappen te maken in de ontwikkeling naar een lerende 

organisatie, door de invoering van een nieuwe teamstructuur met concrete doelen voor de korte en 

langere termijn, volgend de methodiek van Stichting LeerKracht. Met die methodiek werken 

docenten aan het vergroten van het vakmanschap en de professionaliteit. Iedere jaarlaagteam zal uit 

ca. 10 docenten bestaan. Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs laat zien dat scholen met de 

verbetercultuur via de methodiek van LeerKracht daarnaast meer met hun leerlingen bereiken en de 

werkdruk beter onder controle hebben.  

In 2021 is ook de ontwikkeling in gang gezet om teamleiders meer taken en verantwoordelijkheden 

te geven bij de aansturing van hun teams. Aan de ene kant was dit noodzakelijk, aangezien er 

bepaalde taken door het vertrek van de conrector opnieuw verdeeld moesten worden; aan de 

andere kant pas die verandering binnen de sturingsfilosofie om verantwoordelijkheden lager in de 

organisatie te leggen.  

Omdat in die nieuwe rol van de teamleiders een groter beroep zal worden gedaan op de 

leiderschapskwaliteiten en het strategisch denken van die teamleiders, zullen zij allen in 2022 aan 

een ontwikkelassessment deelnemen.  

Na het vertrek van de vorige rector en conrector, heeft de nieuwe rector de taak als teamleider van 

het OOP tijdelijk op zich genomen; met ingang van schooljaar 2022-2023 zal er een vijfde teamleider 

bijkomen, die het OOP onder zich zal krijgen.  

 

Functiewaardering & carrièreperspectief 

Het verzorgen van montessorionderwijs vraagt veel van docenten. In concreto kunnen 

Jordandocenten: 

• de uitgangspunten van montessorionderwijs onderschrijven én in praktijk brengen (ze zijn 

bijvoorbeeld bereid mee te gaan op een schoolkamp); 

• breed ingezet worden, liefst in havo- en vwo-afdeling alsmede onder- en bovenbouw; 

• een goede werksfeer scheppen in de les; 

• omgaan met verschillen in tempo, leerstijl en niveau; 

• zowel individuele als groepsgewijze leerprocessen begeleiden; 

• zelf lesmateriaal ontwikkelen; 

• in secties en teams samenwerken aan onderwijsverbetering. 

Om docenten carrièreperspectief te bieden en professionalisering te ondersteunen zijn LB-, LC- en 

LD-functies gecreëerd. Bij elk van die functies hoort een functiebeschrijving en een set functie-eisen. 

Streven is elke docent in vaste dienst zo snel mogelijk naar een LC-functie te laten doorgroeien (wat 

onder andere betekent dat deze beantwoordt aan de montessorikarakteristieken). Omdat het Jordan 

relatief veel LC-functies kent, is er minder ruimte voor LD-functies. Ieder jaar worden vrijgekomen 

LD-functies (door pensionering of vertrek om een andere reden) opnieuw ingevuld; kandidaten 

kunnen dan solliciteren voor een LD-functie.  
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Bezetting per 
salarisschaal  

31-12-2020 
 

31-12-2021 
 

 
aantal fte aantal  

personen 

aantal fte aantal 

personen 

LB 7,61 11 7,33 12 

LC 23,27 33 26,80 36 

LD 21,19 28 21,08 26 

OOP/Directie 17,30 24 16,83 23 
 

69,37 96 72,04 97 

 

Wat het onderwijsondersteunend personeel (OOP) betreft, was het functiebouwwerk tot op heden 

incompleet en is er in het tweede deel van 2021 een start gemaakt met een nieuw FUWA-functiehuis 

voor de OOP’ers. Om hier invulling aan te geven is er onder leiding van deskundigen van 

adviesbureau Leeuwendaal een begin gemaakt met het ontwikkelen van een overzichtelijk, compact 

en generiek functiehuis. Deze moet voor meer eenduidigheid zorgen in de typering en waardering 

van functies en voor meer inzicht zorgen in loopbaanpaden. De experts van Leeuwendaal worden 

aangestuurd door de personeelsfunctionaris en de rector van het Jordan; vanzelfsprekend zijn de 

PMR en het voltallige OOP ook meegenomen in het hele proces. Streven is om het nieuwe 

functiehuis en de functiebeschrijvingen vóór het einde van het schooljaar 2021-2022 ingevoerd te 

hebben.  

 

Het Jordan wil de mogelijkheden van de personeelsleden zo goed mogelijk benutten, zowel in het 

belang van de school als in het belang van de individuele werknemer. Een aanzienlijk deel van de 

werknemers wenst groei en afwisseling in de werkzaamheden. Directie en teamleiders blijven 

daarom met personeel in gesprek om waar mogelijk ook andere taken te bieden. 

Om de taakverdeling binnen het team en de bekostiging daarvan helderder te krijgen, is er bij 

aanvang van schooljaar 2021-2022 een start gemaakt om bij het begroten voor de formatie van het 

onderwijzend en ondersteunend personeel meer dan voorheen gebruik te maken van Foleta. Foleta 

is een webapplicatie die de formatieve planning ondersteunt en inzicht biedt in de lessenverdeling en 

taaktoedeling op school. In het najaar van 2021 hebben twee medewerkers van school een extra 

training gevolgd op het gebied van Foleta, zodat we dit systeem bij de voorbereiding van schooljaar 

2022-2023 optimaal gaan gebruiken en beter kunnen inzetten bij de beheersing van de personeels-

kosten. In 2021 is ook een start gemaakt met de evaluatie van het taakbeleid binnen het Jordan MLU; 

een werkgroep met medewerkers en schoolleiding heeft zich in eerste instantie gebogen over de 

invulling en toebedeling van de taken voor schooljaar 2022-2023; daarbij zijn ook schooltaken 

toegevoegd of afgevallen, aangezien het schoolbeleid voor dat jaar leidend moet zijn bij de invulling 

van de taken.  

 

Verzuimbeleid 

In 2019 is er een nieuw verzuimbeleid opgesteld. Het verzuimbeleid heeft als doel: 

• zorg voor medewerkers; 

• arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten voorkomen; 

• verzuim tot een minimum beperken; 

• de wetgeving op dit gebied naleven. 

Het Jordan werkt vanuit de visie “Ziekte overkomt je; verzuim bespreek je”. Dat betekent dat er 

continu een dialoog is tussen de medewerker en direct leidinggevende over de arbeidsmogelijkheden 
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in eigen werk dan wel in aangepast werk. Het beleid is op gericht op de wens om meer preventief op 

te treden. Er wordt geprobeerd een constante dialoog op gang te houden tussen medewerker en 

leidinggevende gericht op het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden, de 

arbeidsverhoudingen en de inhoud van het werk. Hiervoor is ook ruimte in de jaarlijkse 

gesprekkencyclus. 

In het verlengde van het nieuwe verzuimbeleid, heeft het Jordan ervoor gekozen om vanaf het 

schooljaar 2019-2020 te gaan werken met een zelfstandige bedrijfsarts op locatie. Door de invoering 

van het Sociaal Medisch Overleg (SMO) tussen de bedrijfsarts, de schoolleiding en HR, blijven de 

lijnen in de verzuimbegeleiding kort, adequaat en doeltreffend. 

 

In onderstaande tabel staan de kengetallen wat betreft verzuim over 2021 en de voorafgaande jaren: 

 

Verzuim 
    

 
Verzuimpercentage Gemiddeld aantal 

ziektedagen 

Meldingsfrequentie Nulverzuim 

2019 4,52 12,52 1,57 31,98 

2020 2,63 22,5 1,2 44,31 

2021 3,34 8,59 1,46 31,1 

 

Het verzuim in 2020 en in mindere mate in 2021 lag door de coronamaatregelen lager dan normaal; 

door de lockdowns en onderwijs op afstand werd er meer thuisgewerkt en was er minder kortdurend 

verzuim. Dit is overeenkomstig de landelijke trend in het voortgezet onderwijs.  

Het verzuimpercentage lag in 2020 aanzienlijk lager dan het gemiddelde in het VO (ca. 5,8%); de 

landelijke cijfers over 2021 zijn nog niet gepubliceerd.  

Het zo nu en dan wegvallen van fysieke contacten met leerlingen en collega’s in bepaalde periodes in 

2020 en 2021 én het werken met soms nieuwe ict-middelen en onderwijsmethoden vanuit huis, 

vroeg veel van docenten. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op de werkdruk, de 

voornaamste risicofactor voor het ziekteverzuim. Het lijkt erop dat dit op het Jordan niet van grote 

invloed is geweest.  

In het algemeen betekent een laag verzuimpercentage dat er sprake is van een succesvol preventie- 

en re-integratiebeleid. Dit wordt vaak gekenmerkt door goede zorg en aandacht voor het personeel 

en veel aandacht voor arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.  

De ziekmeldingsfrequentie van het Jordan ligt wel hoger dan de het gemiddelde getal van 1,15 van 

de referentiegroep. Een hoge meldingsfrequentie kan wijzen op een lage verzuimdrempel, op een 

hoge verzuimgelegenheid, dat wil zeggen dat er weinig belemmeringen voor medewerkers zijn om 

zich ziek te melden. Het kan wijzen op een cultuur waarin verzuimen mag. Maar er kan ook sprake 

zijn van een hoge verzuimbehoefte: om het werk vol te kunnen houden, moeten medewerkers 

regelmatig verzuimen. In 2022 zullen we hier meer onderzoek naar doen en zal er op het gebied van 

verzuimfrequentie op het Jordan duidelijke afspraken moeten worden gemaakt. Met name omdat 

een hoge meldingsfrequentie in veel organisaties snel tot langdurig verzuim en daarmee tot een 

hoger verzuimpercentage leidt.  

 

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 
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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. 

In 2021 is er binnen het Jordan van geen enkele medewerker afscheid genomen na gedwongen 

ontslag.  
 

Lerarentekort 

Het lerarentekort is in 2021 in alle onderwijssectoren verder toegenomen, zo stelt het Ministerie van 

het Onderwijs in ‘De Staat van het Onderwijs 2022’. De vacature-intensiteit (aantal vacatures gedeeld 

door de totale werkgelegenheid) steeg in 2021 het sterkst in het voortgezet onderwijs. Ook de 

aantallen afgestudeerden van de lerarenopleidingen dalen al langere tijd. Bij sommige vakken is het 

aanbod van afgestudeerden onvoldoende om de uitstroom van leraren te compenseren. In het 

voortgezet onderwijs concentreren de tekorten zich bij bepaalde vakken, waaronder Nederlands, 

Duits, Frans, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. 

Ook het Jordan wordt geconfronteerd met vacatures, maar tot op heden lukt het nog goed de 

structurele vacatures te vervullen. Vacatures die te voorzien zijn wegens pensionering van een 

docent, worden al in een vroeg stadium uitgezet. Zo is de vacature voor een docent natuurkunde 

voor het schooljaar 2022-2023 al in het najaar van 2021 ingevuld.  

Kleinere vacatures worden op het Jordan zo nu en dan ingevuld door stagiaires die in het laatste jaar 

van hun opleiding zitten. Net als beginnende docenten, krijgen stagiaires (collega’s in opleiding!) een 

uitgebreide begeleiding op het Jordan, met coaching, intervisie en workshops rond bepaalde 

thema’s. Bij deze begeleiding zijn zowel de schoolopleider, als een vakgenoot betrokken.  

Met name voor de vakken waar een tekort is op de arbeidsmarkt, proberen we stagiaires aan ons te 

binden. De samenwerking met de Hogeschool Utrecht, de Academische Opleidingsschool (AOS) en 

de Universiteit van Utrecht verloopt goed. De rector van het Jordan maakt deel uit van de stuurgroep 

van de AOS.  

In het voortgezet onderwijs verlaat ongeveer 10 procent van de beginnende docenten het vak 

binnen 2 jaar; op het Jordan lijkt dit voorkomen te kunnen worden door een goed inductiebeleid. De 

beginnende docent die in de zomer van 2021 het Jordan verliet, verruilde zijn baan op onze school 

voor een private school, waar hij direct (zonder afgestudeerd te zijn) in de hoogste salarisschaal kon 

instromen.  

Het vervangen van docenten die wegens ziekte langer afwezig zijn, is de grootste opgave op dit 

moment. Voor de invulling van dat soort onverwachte vacatures worden zo nu en dan externe 

(wervings)bureaus ingezet. In 2021 hebben we één zzp’er en één uitzendkracht ingezet. Maar ook bij 

hen lijkt de spoeling steeds dunner te worden en is het aanbod van invallers beperkt. Zeker een 

onverwachte, tijdelijke afwezigheid van een docent en het niet (direct) beschikbaar hebben van een 

invaldocent, vraagt om creatieve oplossingen en kan in het ergste geval leiden tot kwaliteitsverlies 

van het onderwijsaanbod.  

Ook voor het Jordan kan het lerarentekort de komende jaren een risico gaan vormen. In de eerste 

plaats moeten we ervoor zorgen dat het Jordan MLU een goede werkgever blijft, met een prettige 

werksfeer en veel werkplezier, met goed personeelsbeleid met genoeg scholingsmogelijkheden en 

andere randvoorwaarden. En mogelijk moeten we op termijn praten over een andere invulling en 

opzet van het onderwijsaanbod, waarbij lager geschoolde medewerkers worden ingezet voor 

onderwijstaken waarvoor geen academisch opgeleide docenten noodzakelijk zijn.  
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Parttime/fulltime 

Een groot deel van het onderwijspersoneel in Nederland werkt parttime. Ook op het Jordan werkt 

een aanzienlijk deel van de docenten parttime. Zie de tabel hieronder in fte’s. 

Fulltime - Parttime (Wtf) 
  

 
31-12-2020 31-12-2021 

0-0,2 0,10 0,17 

0,2-0,4 0,56 0,42 

0,4-0,6 5,85 6,60 

0,6-0,8 26,21 22,58 

0,8-1,0 29,66 31,22 

>= 1,0 7,00 11,06 
 

69,37 72,04 

 

Eén van de oplossingen die weleens wordt genoemd voor het lerarentekort, is de mogelijkheid dat 

docenten meer lesuren/fte gaan werken. Daarbij moet echter niet vergeten worden dat veel 

medewerkers bewust in deeltijd werken, omdat ze of zorgtaken op zich nemen of naast hun werk als 

docent bewust andere activiteiten hebben. Daarnaast is er een groep medewerkers die vanwege de 

werkdruk bewust minder werkt.  

Op het Jordan zijn medewerkers vaak bereid om tijdelijk hun aantal uren uit te breiden, als dat voor 

de organisatie gewenst is. Ook in de tweede helft van 2021 heeft een klein deel van het personeel 

extra uren gedraaid bijvoorbeeld voor steunlessen vanuit de NPO-gelden of omdat een collega uit de 

vaksectie tijdelijk afwezig was. 

Leeftijdsopbouw 

De leeftijdsopbouw van het personeel van het Jordan is redelijk goed verdeeld over de verschillende 

leeftijdscategorieën. In 2021 hebben we van 6 medewerkers (incl. de twee leden van het College van 

Bestuur) afscheid genomen die met (vervroegd) pensioen zijn gegaan.  

In de zomer van 2022 zal één docent vervroegd met pensioen gaan; het jaar erop twee docenten, 

voor zover we nu kunnen overzien. Over ca. 7 tot 10 jaar zal een grote groep medewerkers met 

pensioen gaan; dat vraagt tegen die tijd extra aandacht.  

Bezetting per 
leeftijdscategorie 

aantal fte aantal 

personen 

aantal fte aantal 

personen  
31-12-2020 

 
31-12-2021 

 

0-19 0,00 0 0,00 0 

20-24 0,00 0 0,60 1 

25-29 4,08 6 2,14 3 

30-34 7,35 10 8,40 11 

35-39 5,82 9 8,67 12 

40-44 9,47 14 8,45 12 

45-49 9,82 13 13,06 18 

50-54 9,50 13 8,94 12 

55-59 10,87 15 12,49 17 

60-64 7,99 10 6,69 8 

65+ 4,48 6 2,60 3 
 

69,37 96 72,04 97 
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Risico-inventarisatie 

In september 2021 heeft op het Jordan MLU de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) 

plaatsgevonden. In opdracht van het bestuur heeft Cecile de Roos - kerndeskundige conform de 

eisen van de Arbowet – van Masters in Inzetbaarheid BV dit onderzoek uitgevoerd om de 

arbeidsomstandigheden voor het personeel van het Jordan in kaart te brengen, om te bezien welke 

effect deze omstandigheden kunnen hebben op de gezondheid en veiligheid van medewerkers. 

Hiermee voldoet het Jordan aan de Arbowetgeving; conform artikel 14 van de Arbeidsomstandig-

hedenwet dienen naast een praktijkonderzoek eveneens relevante documenten getoetst te worden. 

Het in november 2021 opgeleverde rapport is een officieel document dat op verzoek aan de 

Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie genoemd) kan worden overlegd.  

Uit het rapport blijkt dat het Jordan gemiddeld genomen zeer goed scoort binnen de onderwijs-

sector, vooral op de aspecten: 

• Psychosociale Arbeidsbelasting 

De werkdruk bij het Jordan is in balans. Daarnaast komt psychosociale arbeidsbelasting (agressie, 

geweld, intimidatie of ongewenst gedrag) amper voor. Een enkeling geeft aan dat ze ongewenst 

gedrag (van buiten) ervaren. De uitslag is zeer positief, in tegenstelling tot de berichten via media 

https://www.aob.nl/nieuws/weer-meer-burn-outklachten-in-het-onderwijs/. Bijna iedereen geeft 

aan dat ze plezier in het werk hebben, elkaar waarderen en steun ervaren. 

• Gezondheid en Veiligheid 

Daarnaast laat het Jordan zien dat ze meer dan gemiddeld veel aandacht hebben voor het 

onderhoud van het gebouw. Het Jordan grijpt alle kansen om samen met TNO te werken aan schone 

lucht en voldoende zuurstof binnen de school. De meeste lokalen zijn voorzien van moderne 

technieken. Er is aandacht voor de werkplekken van de docenten en er worden continue metingen 

uitgevoerd naar de kwaliteit van de lucht. Het Arbobeleid is in beweging. Dit blijkt uit de toekomst- 

plannen met als doel om stap voor stap verdere verbeteringen uit te voeren, zoals de plannen voor 

de ruimtes die nog niet aangepast zijn. 

Om het Arbobeleid verder te verbeteren staan in het eindrapport verbetervoorstellen en adviezen 

voor het plan van aanpak. Het bestuur en de schoolleiding van het Jordan MLU nemen de adviezen 

uit het rapport ter harte en zullen, samen met de preventiemedewerkers, zorgdragen voor de 

uitvoering van het plan van aanpak. Zowel het RI&E rapport als het plan van aanpak zijn met de 

medezeggenschapsraad besproken. 
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8. Huisvesting 

Volgens de Inspectie van het Onderwijs – zoals beschreven ín ‘De Staat van het Onderwijs 2022’, 

waarin wordt teruggeblikt op 2021 – blijft de kwaliteit van de schoolgebouwen in het voortgezet 

onderwijs achter bij de maatschappelijke verwachtingen. Er zijn veel verouderde gebouwen en een 

deel van de schoolgebouwen voldoet niet aan de huidige eisen op het gebied van ventilatie, arbeids-

omstandigheden en toegankelijkheid; veel schoolgebouwen voldoen ook nog niet aan de 

(toekomstige) wettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid.  

De inspectie noemt onderwijshuisvesting, naast het lerarentekort en de groeiende kansen-

ongelijkheid, als een van de drie landelijke uitdagingen die de Nederlandse onderwijsresultaten 

verder onder druk zetten.  

Volgens de Inspectie van het Onderwijs voldoet de ventilatie op veel scholen niet. Een aangenaam 

binnenklimaat is echter meer dan ventilatie: ook temperatuur, geluid en licht zijn van belang. Uit 

internationaal onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat leerlingen slechter presteren wanneer er veel CO2 

en fijnstof in de lucht zit. Uiteraard heeft een slechte luchtkwaliteit ook nadelige gevolgen voor het 

personeel dat in die omstandigheden moet werken.  

Ventilatie 

In 2021 is in veertien lokalen een innovatief luchtbehandelingsinstallatie geplaatst, waardoor het 

grootste deel van de school nu goed geventileerd kan worden. Juist in coronatijd vroeg goede 

ventilatie extra aandacht. Bij dit ventilatiesysteem wordt een energiezuinige koeling gecombineerd 

met een geluidsarm fijnstoffilter. De proef werd uitgevoerd met steun van onder andere de provincie 

Utrecht, de gemeente Zeist en TNO. De metingen laten een positief resultaat zien. In de 

geklimatiseerde lokalen zorgt de filtering voor een 70 tot 96 procent lagere fijnstofconcentratie 

vergeleken met het referentielokaal. Dankzij het lagedrukfilter kan wel 80 procent worden bespaard 

op het energieverbruik van de ventilator. En de temperatuur is met gemiddeld vier graden lager ook 

een stuk aangenamer in de zomer. De docenten en leerlingen ervaren de lokalen als frisser en 

schoner.  

Samen met de gemeente Zeist werkt het Jordan MLU aan de doelen uit het programma ‘Frisse 

Scholen’ en is het streven om de school (bijna) energieneutraal te maken. Vanwege corona was er 

een nog grotere urgentie om de ventilatie op orde te krijgen. 

 

 

Eén deel van de school is nog niet voorzien van een nieuw ventilatiesysteem, omdat het de bedoeling 

is dat deze vleugel (de T-vleugel) binnen enkele jaren gesloopt  gaat worden. In die lokalen zijn 

voorlopig mobiele luchtreinigers geplaatst die een compleet klaslokaal waar 30 leerlingen en een  



29 

 

docent aanwezig zijn kan reinigen. De luchtreiniger zuigt vervuilde lucht aan, doodt de virussen, 

aerosolen, bacteriën en schimmels in deze lucht, vangt de luchtvervuiling op en verspreidt 

vervolgens de gereinigde lucht door het lokaal.  

Gedurende het verloop van de coronacrisis werden in 2021 aerosolen steeds meer gezien als een 

belangrijke wijze van overdracht van virussen zoals het covid-virus. Het is wetenschappelijk bewezen 

dat de geplaatste luchtreinigers virusdeeltjes onschadelijk maken en ook fijnstof afvangen. Het risico 

op virusoverdracht wordt hierdoor verkleind. 

Keuken 

Eind 2021 heeft een noodzakelijke verbouwing van de centrale keuken van het Jordan plaats-

gevonden. Deze keuken wordt ook door leerlingen en conciërges gebruikt die de catering in de 

pauzes voor andere leerlingen verzorgen. De keuken is nu modern en functioneel ingericht, waarbij 

ook de arbo-regels zijn toegepast.  

Overkapping binnentuin 
In de zomer van 2021 is er in de binnentuin van de school - deels gefinancierd uit de NPO-gelden en 

de suvis-subsidie – extra overblijfruimte in de buitenlucht gerealiseerd. De overkapping van deze tuin 

is in plaats gekomen van de tijdelijke tenten die als overblijfruimte werden gebruikt om leerlingen 

tussen de lessen door meer ruimte te bieden om tijdens coronatijd op afstand van elkaar pauze te 

houden.  

Daarnaast kan de binnentuin worden gebruikt voor andere schoolactiviteiten als schoolfeesten, 

muziekuitvoeringen, barbecues en de diploma-uitreiking.  

 

 
Overkapping van de binnentuin  

 

Duurzaamheid 

Bij het Jordan MLU staan duurzaamheid en circulariteit hoog op de agenda, mede vanuit de 

maatschappelijke betrokkenheid die we willen tonen en vanwege het voorbeeldgedrag naar 

leerlingen. Door de inzet van de Eco-team binnen onze school (bestaande uit enkele enthousiaste 

leerlingen en een tweetal betrokken docenten) zijn er 2021 bijvoorbeeld laadpalen voor elektrische 

auto’s geplaatst. Daarnaast is de hele school voorzien van energiezuinige Led-verlichting.  
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Ook in 2021 zijn de plannen voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van het schoolgebouw 

weer tegen het licht gehouden. Met het oog op de mogelijk vernieuwbouwplannen zijn deze plannen 

even geparkeerd tot het onderzoek naar de nieuwe plannen meer vorm heeft gekregen.  

Renovatie schoolgebouw 

Voor 2031 staat - zoals vermeld in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (2018) en in Integraal 

Huisvestingsplan Onderwijs (2022) van de gemeente Zeist -  een volledige renovatie (vernieuwbouw) 

van het schoolgebouw van het Jordan MLU gepland. Er is daarbij door de gemeente een budget van 

13,5 miljoen (volgens de huidige normen) toegezegd. Bij het IHP is afgesproken dat de scholen zelf 

ook substantieel bijdragen aan de renovatie van hun schoolgebouwen. De hoogte van dit bedrag is 

afhankelijk van het ambitieniveau (o.a. wat betreft duurzaamheid en circulariteit) en de eventueel te 

ontwikkelen extra m2.  

Het door school te investeren bedrag wordt voor een groot deel terugverdiend door groot 

onderhoud en ander investeringen die voor de komende tien jaar in het meerjarenonderhoudsplan 

staan ingepland niet uit te voeren, tenzij het echt niet anders kan. Vanzelfsprekend wordt 

noodzakelijk groot onderhoud en klein onderhoud gewoon uitgevoerd.  

Met de gemeente Zeist is de school in gesprek om een deel van het toegezegde vernieuwbouw-

budget naar voren te halen (ca. 3 miljoen) om de vernieuwbouw van de T-vleugel van het 

schoolgebouw eerder te kunnen uitvoeren. Het Jordan zal dan zelf ook een forse investering moeten 

doen, zeker als we extra m2 onderwijsruimte willen creëren.  

Het streven is dat de duurzame, circulaire (ver)nieuwbouw van de T-vleugel in 2024 of 2025 in 

gebruik kan worden genomen. In de herfst van 2021 heeft een adviesbureau de opdracht gekregen 

een integraal plan (met financiële onderbouwing) voor de renovatie van het gehele schoolgebouw te 

maken, met daarbij een fasering in de uitvoering.  

In 2022 zal in overleg met leerlingen, medewerkers en andere betrokkenen een start worden 

gemaakt met de plannen voor de vernieuwbouw van het schoolgebouw. Daarbij wordt niet alleen 

naar de technische staat van het gebouw gekeken, maar wordt er ook gezocht naar optimalisaties in 

het (onderwijskundig) functioneren van de huisvesting. Daarnaast voldoet de school qua 

duurzaamheids- en gezondheidseisen en andere wensen nog niet aan de huidige en toekomstige tijd. 

Het gebouw is niet energiezuinig en heeft een opzet waarbij toekomstige leerambities nog niet 

optimaal kunnen worden waargemaakt. 
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9. Vrijwillige ouderbijdrage 

Het Jordan Montessori Lyceum vraagt ouders een vrijwillige ouderbijdrage die voornamelijk wordt 

gebruikt voor de financiering van buitenschoolse activiteiten (schoolkampen, taalreizen, excursies, 

schooluitjes) en voor extra uitgaven die worden gedaan vanwege het montessori-karakter van de 

school. De vrijwillige ouderbijdrage dient nadrukkelijk niet ter financiering van de primaire 

onderwijstaak. 

Ieder jaar worden met de oudervereniging en medezeggenschapsraad (waarin ook ouders zitting 

hebben) afspraken gemaakt over de besteding van de ouderbijdrage. Daarnaast worden in de 

begroting en de jaarrekening jaarlijks de inkomsten en uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage 

verantwoord. Deze worden in de MR van de school besproken en vastgesteld. 

Per 1 augustus 2021 is de wet over de vrijwillige ouderbijdrage aangepast. Met dit wetsvoorstel 

beoogt de overheid het terugdringen van kansenongelijkheid in het onderwijs te bevorderen. Het 

zorgt ervoor dat alle kinderen naar elke school kunnen en kunnen deelnemen aan alle school-

activiteiten, ongeacht of de vrijwillige ouderbijdrage is betaald. Ouders en kinderen hoeven zich geen 

zorgen te maken over uitsluiting van de aangeboden onderwijsprogramma’s en activiteiten op de 

school.  

Ook op het Jordan kan elke leerling meedoen aan activiteiten die de school organiseert, ook als 

ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Nadrukkelijk vermelden we in alle communicatie dat 

elke leerling aan alle activiteiten kan deelnemen en van alle voorzieningen gebruik kan maken, ook 

als er geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald. Niemand anders dat een medewerker (belast met 

financiën) van het secretariaat weet welke ouders wel of niet bijdragen. Leerlingen weten ook niet 

(tenzij ouders dat zelf vertellen) of hun ouders wel of niet bijdragen. Op onze school is iedereen 

welkom, bij alle activiteiten, ook als ouders geen vrijwillige bijdrage doen; we willen voor geen 

enkele groep leerlingen drempels opwerpen.  

In 2022 zal in samenspraak met de oudervereniging en de MR de noodzaak en invulling van de 

vrijwillige ouderbijdrage opnieuw tegen het licht worden gehouden, mede gezien de discussie rond 

kansen(on)gelijkheid in het onderwijs. In december 2021 adviseerde de Onderwijsraad aan het 

kabinet dat de vrijwillige ouderbijdrage op scholen zou moeten gemaximaliseerd. De Onderwijsraad 

geeft geen indicatie voor wat een gewenst bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage zou zijn.  

 

Verantwoording ouderbijdrage 2021 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt op het Jordan in grote lijnen ieder jaar aan drie dingen besteed: 

zelfwerkzaamheid, begeleiding en bijzondere activiteiten.  

Zelfwerkzaamheid 

Jordandocenten maken extra materiaal, zodat leerlingen zelfstandig in eigen tempo kunnen werken, 

bijvoorbeeld: studiewijzers en extra proeven. Het Jordan investeert ook extra in ICT om de 

zelfwerkzaamheid te ondersteunen. Daarnaast kent onze mediatheek ruime openingstijden, zodat 

leerlingen maximaal gebruik kunnen maken van deze voorziening, onder andere ook voor zelfstudie. 

Verder is in 2021 zoals gebruikelijk ook een deel van de uitgaven naar extra inzet van de toa’s 

(technische onderwijs assistenten bij biologie, natuurkunde en scheikunde) gegaan, waardoor 

leerlingen zelfstandig en op zelfgekozen momenten onderzoek en proefjes kunnen doen.  

Begeleiding 

De kern van het montessorionderwijs vormt zelfwerkzaamheid. Om dit mogelijk te maken wordt elke 

leerling persoonlijk begeleid door een individuele mentor. Dit individuele mentoraat komt bovenop 

het (standaard) groepsmentoraat in de onderbouw en de begeleiding van specifieke ondersteuning 
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in de bovenbouw (zoals loopbaanoriëntatie). Zeker in 2021, waarin leerlingen geconfronteerd 

werden met coronamaatregelen, was dit individuele mentoraat heel belangrijk om zicht te houden 

op de vorderingen van de leerlingen, maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze 

leerlingen. Het individueel mentoraat met wekelijkse werkbesprekingen ten behoeve van het welzijn 

en de studievoortgang vergt extra inzet van docenten. 

Bijzondere schoolactiviteiten 

In 2021 was het door corona lastiger om allerlei buitenschoolse activiteiten uit te voeren. Ons motto 

was daarbij steeds om activiteiten gewoon te plannen en zoveel mogelijk door te laten gaan: vooral 

kijken wat wél kan in plaats van vooraf alles al af te zeggen.  

Het programma van het Jordan is normaal rijk aan excursies om het onderwijs in de diverse vakken 

extra leuk en leerzaam te maken. Daarnaast hebben we voor de onderbouw jaarlijks een kampweek 

ingeroosterd. Voor de vierde klassen is normaal een talenreis in het programma opgenomen.  

De kampen en taalreizen konden in 2021 helaas geen doorgang vinden. We hadden door het moeten 

afzeggen van die activiteiten in een aantal gevallen wel te maken met annuleringskosten of andere 

kosten die al waren gemaakt. Gelukkig lukte het ons wel om in juni 2021 in plaats van een kampweek 

allerlei eendaagse, buitenschoolse activiteiten te organiseren waardoor leerlingen zeker in de zware 

tijden van corona toch het schooljaar nog met een aantal leuke activiteiten konden afsluiten. 

Leerlingen en ouders lieten ons toen weten heel blij te zijn dat het Jordan, toch – daar waar mogelijk 

– voor leerlingen allerlei binnen- én buitenschoolse activiteiten organiseerde.  

Voorts kennen we voor alle klassen, behalve de eindexamenklassen, een projectweek waarin 

bijzondere activiteiten worden georganiseerd; ook deze projectweek hebben we, binnen de toen 

geldende coronaregels, zoveel mogelijk proberen door te laten gaan.  

Helaas hebben we soms ook op het laatste moment activiteiten (bv. in december 2021 toen we 

ineens weer in een strenge lockdown moesten) moeten afzeggen, terwijl er wel kosten waren 

gemaakt. 

Inkomsten en uitgaven 

Voor het afgelopen schooljaar 2020-2021 was ca. € 430.000 aan uitgaven begroot; doordat 

taalreizen, kampen en een deel van de excursies geen doorgang konden vinden, is van het daarvoor 

begrote bedrag ongeveer € 90.000 niet uitgegeven.  

De inkomsten van de vrijwillige ouderbijdragen waren in 2021 aanzienlijk lager dan gewoonlijk en 

ook lager dan begroot. In vergelijk tot vorige jaren is er ca. € 130.000 euro minder opgehaald. Neemt 

niet weg dat we vanzelfsprekend blij zijn dat het grootste deel van de ouders financieel heeft 

bijgedragen.  

Deze lagere inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage zijn mogelijk verklaarbaar doordat een deel 

van de ouders minder inkomsten had in deze economisch zware tijden; daarnaast zou het kunnen 

zijn dat in 2021 een deel van de ouders minder heeft bijgedragen, omdat zij zagen dat door corona 

een deel van de geplande activiteiten geen doorgang konden vinden. Hopelijk heeft u hierboven 

gelezen dat een groot deel van de vrijwillige ouderbijdrage - ongeveer twee derde - wordt besteed  

aan inzet die bedoeld is om de zelfwerkzaamheid en begeleiding van leerlingen te versterken, 

uitgaven die ook in een coronajaar gewoon zijn doorgelopen. 

Onder de streep betekent het verschil tussen inkomsten en uitgaven dat er vorig jaar op de post van 

de vrijwillige ouderbijdrage een tekort van ca. € 40.000 is ontstaan. Driekwart hiervan wordt gedekt 

uit de reserve van de ouderbijdrage, een kwart hebben we uit de reguliere reserve gehaald.  

Verder speelt mee dat de schoolleiding in het voorjaar van 2021 om bovenstaande redenen had 

besloten ouders geen herinnering te sturen voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.  
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10. Corona en NPO-gelden 

Net als in 2020 werd het onderwijs in 2021 weer geconfronteerd met een veelheid aan verschillende 

maatregelen als gevolg van de coronapandemie. Aan het begin van 2021 waren alle scholen voor een 

tweede keer gesloten. Van maart 2021 ging het voortgezet onderwijs deels open, wel met allerlei 

beperkende maatregelen. Tot 7 juni 2021 kon er in het voortgezet onderwijs slechts beperkt fysiek 

onderwijs plaatsvinden.  

Ook daarna hadden scholen, en ook het Jordan, doorlopend te kampen met besmettingen en 

quarantaines van leerlingen en docenten. In november 2021 werden de maatregelen weer 

aangescherpt en vanaf 20 december, vijf dagen voor de kerstvakantie, was er weer spraken van 

sluiting van alle onderwijslocaties in Nederland.  

Op het Jordan is in enkele gevallen, zeker in het najaar van 2021, een klas vanwege een groot aantal 

coronabesmettingen naar huis gestuurd. Een tijdelijke schoolsluiting is nooit aan de orde geweest. 

Leerlingen die vanwege een besmetting of quarantaine thuis zaten, konden het onderwijs online 

volgen.  

 

Door alle coronamaatregelen was het in 2021 voor leerlingen, ouders en docenten een grote 

uitdaging om voor continuïteit te blijven zorgen. In ‘De Staat van het Onderwijs 2022’ valt te lezen 

dat voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs geldt dat de afname in de beheersing van de 

basisvaardigheden duidelijk groter is dan in eerdere schooljaren. Naast de zorgen over de cognitieve 

ontwikkeling, hebben scholen veel zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het 

welbevinden van leerlingen. 

‘De Staat van het Onderwijs 2022’ schrijft dat leerlingen in het voortgezet onderwijs aangeven in de 

coronacrisis een negatieve verandering in hun motivatie te ervaren. Voor havo- en vwo-leerlingen in 

de bovenbouw geldt dit volgens de Inspectie van het Onderwijs meer dan voor leerlingen in de 

bovenbouw of van de andere onderwijsniveaus. Ook op het Jordan hebben we kunnen vaststellen 

dat leerlingen in 2021 met motivatieproblemen hadden te kampen.  

Scholen voor voortgezet onderwijs konden, zoals eerder beschreven in hoofdstuk 7 van dit 

jaarverslag, in 2021 het programma voor toetsing en afsluiting (pta) aanpassen; daarnaast was er bij 

het centraal examen een extra herkansing mogelijk en was er een extra tijdvak waardoor leerlingen 

hun examen konden spreiden; op het Jordan is van deze laatste mogelijkheid weinig gebruik 

gemaakt.  

Ook was er de mogelijkheid voor leerlingen om één vak (dat geen kernvak mocht zijn) niet mee te 

laten tellen voor de uitslag; door deze maatregelen zijn in 2021 twee leerlingen van het Jordan 

geslaagd die anders waren gezakt.  

Nationaal Programma Onderwijs 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een (niet-structureel) investeringsprogramma van het 

kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Voor het funderend 

onderwijs gaat het om een totaalbedrag van 8,5 miljard euro. Met dit geld investeren 

onderwijsinstellingen de komende twee schooljaren in de sociaal-emotionele en cognitieve 

ontwikkeling van leerlingen en in het inhalen van coronavertragingen. Ze kunnen hiervoor kiezen uit 

een menukaart van kansrijke interventies, opgesteld door het Ministerie van Onderwijs. 

De spil zijn schooleigen programma’s op cognitief en sociaal-emotioneel gebied die scholen op basis 

van een eigen analyse opstellen. Scholen ontvangen een bedrag per leerling (ca. 700 euro per leerling 

in schooljaar 2021-2022).  
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Als eerste maatregel vanuit de NPO-gelden zijn op het Jordan MLU in mei 2021 twee NPO-

coördinatoren aangesteld; Manon van der Spek en Gerhard van Hunnik, beide docenten van de 

school, hebben zich allereerst gericht op de analyse van de problemen, ontstaan door de 

coronacrisis; daarna hebben zij zich in schooljaar 2021-2022 in overleg met de schoolleiding 

beziggehouden met invulling, evaluatie en verantwoording van de NPO-activiteiten.  

In juni 2021, aan het eind van het schooljaar 2020-2021, is op het Jordan MLU onderzoek gedaan 

naar de problemen op de gebieden sociaal/emotioneel, welzijn en kennis (cognitie). Via enquêtes 

onder leerlingen en docenten zijn de probleemgebieden in kaart gebracht. Daarnaast is de 

medezeggenschapsraad betrokken bij de analyse en de planvorming.  

Verder vond er regelmatig overleg plaats met de zgn. ‘’coronatafel’’ waarbij leerlingen, ouders en 

rector informeel met elkaar in gesprek gingen over de consequenties van de coronamaatregelen 

zoals die door de overheid werden uitgevaardigd; daarbij kwam vanzelfsprekend ook de invulling en 

besteding van de NPO-gelden ter sprake.  

Op basis van de uitkomsten van deze analyses is er voor schooljaar 2021-2022 een plan van aanpak 

opgesteld aan de hand waarvan de probleemgebieden zijn aangepakt. Op het Jordan is – na goed 

overleg met de medezeggenschapsraad - een veelheid aan activiteiten opgezet, bedoeld om 

leervertragingen en sociaal-emotionele problemen, ontstaan tijdens de coronacrisis, aan te pakken. 

Hieronder zetten we alles op een rijtje:  

Extra mentoraat 2e klas 

Leerlingen uit de 2e klas krijgen extra begeleiding tijdens het mentoruur en de studieles. Door een 

dubbele bezetting (beide mentoren in plaats van eentje zijn aanwezig) krijgen leerlingen meer 

aandacht.  

 

Extra inzet supermentoraat 

Op het Jordan MLU hebben leerlingen regelmatig werkbesprekingen met hun persoonlijke mentor. 

Voor leerlingen die behoefte hebben aan meer ondersteuning op het gebied van planning en 

motivatie werd er extra begeleiding aangeboden.  

 

Steunlessen 

Voor vakinhoudelijke ondersteuning bieden de vakken Duits, Engels, Wiskunde, Scheikunde, Biologie, 

Muziek, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie en Bedrijfseconomie aan verschillende jaarlagen 

ondersteuningskeuzes aan. Leerlingen worden tijdens hun reguliere lessen door de vakdocenten aan 

deze extra steunlessen herinnerd. Naar aanleiding van de leerlingbesprekingen zijn bepaalde 

leerlingen nadrukkelijk uitgenodigd om steunlessen bij te wonen. 

Voor de vakken Frans, Duits en Engels was het plan native speakers in te zetten om de mondelinge 

taalvaardigheid (die lastig te oefenen was tijdens de lockdown) extra te oefenen. Helaas waren er 

geen native speakers beschikbaar. Voor schooljaar 2022-2023 is wel een native speaker voor Frans 

aangenomen. 

 

Groepen gesplitst 

Naar aanleiding van de schoolscan zijn aan het begin van het schooljaar de groepen Scheikunde en 

Duits in 4 havo gesplitst, waardoor leerlingen in kleinere groepen les krijgen.  

In 5 havo krijgen de leerlingen dit schooljaar bij Frans, NLT en Wiskunde B meer aandacht in kleinere 

groepen door het begeleidingsuur (met leerlingen uit verschillende leerjaren) om te zetten in een 

lesuur, specifiek voor 5 havo.  
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Leren leren 

Voor leerlingen in de onderbouw (vnl. voor leerlingen uit de tweede klas) biedt het Jordan een cursus 

‘Leren leren’ aan. Hierbij ondersteunen we leerlingen bij studievaardigheden. Voorbeelden van 

aspecten van het leren waar we mee oefenen zijn: 

-        Leren organiseren (prikkelvermindering, pauzes, concentratie, etc.) 

-        Leren overzien (prioriteiten stellen, vooruitkijken, doelen stellen, uitstelgedrag) 

-        Leren reflecteren (wat kan ik al, feedback vragen) 

-        Leren structureren (samenvatten, hoofd- en bijzaak onderscheiden) 

-        Leren formuleren (bv. hoe bouw ik mijn antwoord op?) 

Leerlingen die dezelfde leervraag hebben krijgen samen uitleg en opdrachten om mee te oefenen. De 

leerling zal aan de slag gaan met het toepassen van de geleerde technieken om te ervaren wat wel of 

niet werkt.  

 

Welbevinden 

In schooljaar 2021-2022 worden voor het welbevinden van de leerlingen extra activiteiten 

aangeboden: mindfulness, yoga en hartcoherentie.  

Aan de yogalessen bijvoorbeeld namen ca. 20 leerlingen deel. De yoga-oefeningen, zo is het streven, 

helpt leerlingen te ontspannen, de drukte in het hoofd beter te reguleren, beter naar jezelf te 

luisteren en steviger in je schoenen te staan.  

De cursus hartcoherentie wordt 1 op 1 aangeboden; zo’n 15 leerlingen hebben hier gebruik van 

gemaakt. Door dit aanbod leren leerlingen te kalmeren en na stressvolle situaties weer snel in balans 

te komen.  

 

Sportactiviteiten 

Verder werden er op de dinsdagmiddagen vanaf november sportactiviteiten aangeboden. Dit 

gebeurde in samenwerking met Sportief Zeist.  

 

Huiswerkbegeleiding 

Sinds november 2021 huurt het Jordan MLU extra onderwijsruimte in een kantoorpand op nog geen 

honderd meter van de school. In Villa Jordan vinden wekelijks de dramalessen plaats en is ook ruimte 

voor bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen en reanimatielessen.  

Daarnaast is deze ruimte ook ingericht met refurbished meubilair om er extra lessen en 

huiswerkbegeleiding te geven. Deze extra huiswerkondersteuning is dit schooljaar voor alle 

leerlingen gratis; als begeleiding zetten we zowel docenten van het Jordan als studenten in. 

Leerlingen hadden de gelegenheid om van maandag t/m donderdag na schooltijd tot 17.45 uur in alle 

rust in de daarvoor ingerichte ruimtes aan hun huiswerk te werken. Van deze voorziening is 

veelvuldig gebruik gemaakt; iedere dag zijn er tientallen leerlingen die gebruik maken van de 

huiswerklocatie.  

 
Deel van de extra huiswerklocatie in kantoorpand naar het Jordan 
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Schoolfruit 

Sinds september 2021 kunnen leerlingen en personeelsleden van het Jordan dagelijks gebruik maken 

van gratis schoolfruit. We hopen leerlingen en medewerkers hiermee te stimuleren gezond te eten 

door als tussendoortje bijvoorbeeld een appel, peer of banaan te pakken. Het fruit vindt bij de 

leerlingen gretig aftrek en verhoogt het welbevinden van de leerlingen.  

 

Paarse Vrijdag 

Paarse Vrijdag viel in 2021 op 10 december en werd dit jaar op het Jordan groots gevierd. Paarse 

Vrijdag is een actiedag waarop de hele school lhbti-leerlingen kan steunen en kan laten zien dat je op 

het Jordan jezelf mag zijn. Deze Paarse Vrijdag was de bekende schrijver Tobi Lakmaker te gast op 

het Jordan MLU; hij sprak met een volle zaal  leerlingen over zijn transitie en over de emotionele 

aspecten van het bezig zijn met je ‘gender’. De dag werd georganiseerd door de GSA van het Jordan, 

die dit jaar op initiatief van leerlingen is opgezet.  

 

 
Optreden Tobi Lakmaker tijdens Paarse Vrijdag op podium van de school 

 

Schoolfeest 

Vrijdag 17 december zouden de klassen 1 t/m 4 van het Jordan op het eigen schoolterrein een groot 

feest vieren. Een evenement om op ludieke en feestelijk wijze iets van de lastige coronatijd te 

maken. Fysiek even ontspannen met een gigastormbaan, diverse attracties en spelen (lasergamen, 

kop van jut, sloopautootje vullen, klaagmuur, etc). Maar ook de geest wordt verzet met o.a. een 

cabaretvoorstelling. Diezelfde dag zouden de klassen 5 en 6 een flitsbezoek aan Parijs brengen, met 

een sfeervolle boottocht over de Seine in de avonduren.  

Helaas hebben we al deze activiteiten wegens de plotselinge sluiting van de scholen in de laatste 

week voor de kerstvakantie moeten uitstellen.  

 

Extra overblijfruimte 

Deels vanuit NPO-gelden werd in de zomer van 2021 in de binnentuin van de school extra 

overblijfruimte in de buitenlucht gerealiseerd. De overkapping van deze tuin is in plaats gekomen van 

de tijdelijke tenten die als overblijfruimte werden gebruikt om leerlingen tussen de lessen door meer 

ruimte te bieden om op afstand van elkaar pauze te houden.  

 

Evaluatie 

Wij denken dat we met alle extra inzet leerlingen van het Jordan adequate ondersteuning hebben 

aangeboden om de negatieve gevolgen van de coronaperiode te verminderen. In februari 2022 heeft 

er een eerste, tussentijdse evaluatie plaatsgevonden van de besteding van de NPO-gelden binnen het 

Jordan.  
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De eerste geluiden naar aanleiding van de NPO-activiteiten op het Jordan zijn positief. Ouders 

waarderen met name de steunlessen en de huiswerkbegeleiding. Ook leerlingen vinden deze 

onderdelen waardevol. Leerlingen uit de bovenbouw geven verder aan behoefte te hebben aan 

examentrainingen en vragen of de huiswerklocatie ook in de vakanties geopend kunnen zijn. Aan 

beide wensen wordt in de tweede helft van het schooljaar 2021-2022, in het voorjaar van 2022 

voldaan.  

We houden er, ondanks de inzet van de NPO-middelen, rekening mee dat een deel van de leerlingen 

aan het eind van schooljaar 2021-2022 op cognitief gebied achterstand heeft opgelopen en te maken 

krijgt met tegenvallende leerprestaties. Ook het welbevinden van de leerlingen zullen we in 2022 

nauwgezet monitoren.  

 

Over de financiering van de NPO-activiteiten en de verantwoording van de gelden leest u meer in de 

financiële jaarrekening. Uitgangspunt was wel om zoveel mogelijk activiteiten te laten ondersteunen 

door eigen personeel (soms met een kleine uitbreiding); daarnaast werden er bij enkele activiteiten, 

zoals de huiswerkbegeleiding, studenten of externe deskundigen (bv. bij yoga en mindfulness) 

ingezet.  

Het merendeel van de personele uitgaven van de NPO-gelden werd besteed aan personeel in 

loondienst. Voor specialistische workshops als yoga en mindfulness is deskundig personeel 

ingehuurd. Voor de huiswerkbegeleiding na schooltijd werden voor het grootste deel studenten 

ingezet, aangezien docenten op die uren wegens andere werkzaamheden niet of nauwelijks 

beschikbaar zijn. Ongeveer 7% van de in 2021 bestede NPO-middelen ijn uitgegeven aan inhuur van 

personeel niet in loondienst. 

 

 

 

Nieuwe zonwering/overkapping bij de Staula van het Jordan MLU 
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11. Overige onderwerpen 

11.1 Monitor sociale veiligheid 

In het schooljaar 2020-2021 heeft het Jordan MLU, conform de wettelijke voorschriften, 

tevredenheidsenquêtes afgenomen onder zowel leerlingen als ouders. Deze enquêtes meten de 

tevredenheid van ouders en leerlingen en meten hoe veilig leerlingen zich op school voelen. Scholen 

nemen deze enquêtes jaarlijks af, zodat de scores van scholen vergeleken kunnen worden met een 

landelijke benchmark.  

Jordanleerlingen uit de onderbouw scoren gemiddeld een 8.3 op welbevinden en een 9.7 op sociale 

en fysieke veiligheid. Havoleerlingen scoren 8.2 op welbevinden en 9.9. op sociale en fysieke 

veiligheid. Voor vwo-leerlingen ligt dit op 8.7 respectievelijk 9.8. Al deze scores zijn hoger dan de 

landelijke benchmark en in lijn met eerdere Jordanscores.  

Gevraagd naar hun tevredenheid geven ouders het Jordan gemiddeld een 8.3. tegen een landelijk 

gemiddelde van 7.9. De tevredenheid van leerlingen is over de hele linie lager: voor onderbouw-

leerlingen 6.9 (landelijk gemiddelde 7.1), voor havo 6.5 (landelijk gemiddelde op 6.4), voor vwo 6.9 

(landelijk gemiddelde 6.6).  De onderbouw scoort lager dan normaal: hier spelen wellicht ook de 

coronalockdowns een rol, in de voorafgaande jaren lag deze tevredenheid namelijk wel boven het 

landelijk gemiddelde.  

De tevredenheidsenquêtes worden in 2022 met leerlingen (onder andere uit de SOS en MR) en 

ouders (uit de oudervereniging en MR) besproken om meer zicht te krijgen op met name de scores in 

de onderbouw.     

11.2  Privacy & AVG 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. 

Deze privacywetgeving is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en legt 

meer verantwoordelijkheden neer bij organisaties om de uitgebreide privacyrechten van mensen te 

waarborgen. 

Uitgangspunt is dat het Jordan MLU in staat is op het privacywetgeving te anticiperen, zodat men 

enerzijds conform de toepasselijke regelgeving werkt, maar anderzijds niet doorslaat in bureaucratie. 

Voor het organiseren en geven van onderwijs verwerkt Jordan MLU persoonsgegevens van 

medewerkers en leerlingen. Als verwerkingsverantwoordelijke is het Jordan MLU verantwoordelijk 

voor de juiste verwerking en beveiliging van deze gegevens. De school heeft als uitgangspunt om niet 

meer op te slaan dan nodig is. Het privacyreglement schrijft voor dat er alleen gegevens bewaard 

mogen worden waar een vastgesteld doel of grondslag voor is en er bewaartermijnen zijn gesteld.  

 

Het Jordan heeft een privacy werkgroep aangesteld voor de implementatie en toepassing van de 

AVG. De werkgroep fungeert als eerste aanspreekpunt binnen en buiten de organisatie voor privacy 

gerelateerde vraagstukken. De werkgroep voert de dagelijkse praktische en uitvoerende zaken uit op 

dit gebied. De privacy werkgroep bestaat uit Richard van Oostenbrugge, Margo Boxem en Bram 

Matthys. Per januari 2020 is mevrouw mr. K. S. Echter als externe Functionaris voor gegevens-

bescherming (hierna: FG) aangesteld. De FG geeft richting aan de activiteiten van de privacy 

werkgroep, brengt kennis in, adviseert en toetst het ontwikkelde beleid. 

 

De FG stelt ieder jaar een Jaaroverzicht AVG werkzaamheden op die wordt ter informatie gedeeld 

met de MR en de raad van toezicht. In 2021 heeft er ieder kwartaal overleg plaatsgevonden tussen 

de FG en de privacy werkgroep. Daarnaast is er een AVG E-learning ontwikkeld en aangeboden aan 

alle medewerkers van het Jordan MLU; er is door de werkgroep op toegezien dat alle medewerkers 

deze E-learning ook voldoende hebben afgerond. In 2022 zullen er activiteiten worden ontplooid om 

de bewustwording van leerlingen rond AVG te vergroten. 

Tot slot heeft de FG in 2021 ondersteuning geboden bij de beoordeling en afhandeling van 
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incidenten betreffende privacykwesties; het betrof daarbij enkele eenvoudige datalekken (zonder 

verdere gevolgen) en een privacyklacht van een ouder (waaruit na behandeling bleek dat de school 

correct had gehandeld).   
 

11.3  Klachten 

Ook op het Jordan MLU gaat wel eens wat fout. Graag bespreken we met ouders en/of leerlingen 

hoe eventuele problemen het best opgelost kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is dat we 

problemen zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen. Dus heeft een leerling een probleem met 

een docent, dan bespreekt hij dat eerst met de docent in kwestie. Levert dat niks op, dan kan hij de 

mentor inschakelen. Leidt dat evenmin tot resultaat, dan kan de coördinator ingeschakeld worden. 

Voor de ernstiger gevallen is er een klachtenregeling, die te vinden is op de site van het Jordan: 

https://www.jordanmlu.nl/schoolgids/klachtenregeling-leerlingenstatuut-veiligheidsbeleid-

verzuimbeleid/.  

Deze regeling (aangepast in februari 2022) maakt duidelijk wat er moet gebeuren als leerlingen, 

ouders of medewerkers een klacht hebben. Als iemand een klacht heeft, dan kan de interne of 

externe vertrouwenspersoon worden benaderd. Zij kunnen de klager informeren over de 

mogelijkheden die de klachtenregeling biedt.  

Voor klachten over pesten of (seksuele) intimidatie bestaan aparte procedures. Naast de 

klachtenregeling kent het Jordan ook een klokkenluidersregeling. Ouders en medewerkers kunnen 

van de klokkenluidersregeling gebruik maken bij ernstig vermoeden van een misstand. 

In 2021 is de externe vertrouwenspersoon (de heer W. van Es) niet direct door leerlingen, ouders of 

medewerkers benaderd. Wim van Es gaat in de zomer van 2022 stoppen met zijn werkzaamheden als 

externe vertrouwenspersoon; afgesproken is dat de nieuwe vertrouwenspersoon zich nadrukkelijker 

gaat presenteren aan de verschillende geledingen en betrokkenen in school.  

In 2021 zijn geen formele klachten ingediend. Wel is de externe vertrouwenspersoon in schooljaar 

2020-2021 en de tweede helft van 2021 twee keer door de interne vertrouwenspersonen en de 

rector om advies gevraagd betreffende twee casussen rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag; 

deze gevallen zijn naar tevredenheid opgelost en besproken met betrokkenen.  

 

Ook de interne vertrouwenspersonen (Mijke van Oostenbrugge en Frank Lageweg) zullen zich in 

2022 meer laten zien en zich vanaf schooljaar 2022-2023 jaarlijks in iedere klas voorstellen. 

Daarnaast zal er een folder komen waarin de zorgstructuur van de school wordt uitgelegd en welke 

positie de vertrouwenspersonen daarin spelen. Daarin zal ook nadrukkelijker de procedure rond 

(seksueel) grensoverschrijdend worden vermeld. Tevens zal dit onderwerp in 2022 zowel bij 

leerlingen als medewerkers meer onder de aandacht worden gebracht.  

 

11.4  Internationalisering 

 

Het Jordan MLU kent geen tweetalige of internationale afdeling. Neemt niet weg, dat er op school 

wel veel aandacht wordt geschonken aan andere talen en culturen.  

Normaal gaan in de vierde klas alle leerlingen van het Jordan op talenreis naar Berlijn, Parijs of 

Londen; helaas konden deze taalreizen in 2021 niet doorgaan vanwege de beperkingen door het 

coronavirus. Ook de reis naar Brussel en Noord-Frankrijk, in het kader van het vakoverstijgende 

Europa-project van maatschappijleer en geschiedenis, kon in 2021 geen doorgaan vinden.  

Helaas geldt hetzelfde voor de taalreizen van de 2e en 3e klassen naar o.a. Lille en Münster, die door 

de coronacrisis ook moesten worden afgezegd. Vanzelfsprekend hopen we dat al deze internationale 

activiteiten in 2022 wel weer kunnen plaatsvinden.  
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Op het vwo zijn er extra lessen Engels, Frans en Duits, zodat leerlingen een Cambridge-, DELF– of 

Goethecertificaat kunnen halen (waarmee je in het buitenland kunt studeren).  

Leerlingen met interesse in taal en cultuur kunnen meedoen aan JordanAlfa en zelfs aan de U-Talent 

Alfa-Academie (in samenwerking met de Universiteit Utrecht). 

In de projectweek in het voorjaar van 2021 kon het burgerschapsproject Cross Your Borders (met 

externe docenten en specialisten) gelukkig wel doorgaan. Het Cross Your Borders-project voor de  

3e klassen duurt 3 schooldagen. Leerlingen werken in teams en onderzoeken een ontwikkelingsland. 

Eerst de cultuur, daarna de problemen. Over het 'hoofdprobleem' maken ze een creatieve 

presentatie. Tussendoor zijn er culturele workshops, een filmquiz en minigames. Cross Your Borders 

geeft leerlingen een bredere blik op de wereld. Ze ontdekken het leven in 6 ontwikkelingslanden: de 

mooie, culturele kanten van de landen. Maar ook de economische, sociaal/maatschappelijke, 

politieke en duurzaamheidsvraagstukken, plus de verbanden daartussen. Ook denken ze na over wat 

ze zelf kunnen doen voor een meer rechtvaardige wereld. 

 
11.5 Interne en externe overlegorganen 
 
Het Jordan hecht van oudsher veel belang aan zeggenschap. De verschillende geledingen binnen de 

school (leerlingen, ouders en personeel) kennen elk hun eigen overlegorgaan. Alle geledingen zijn 

voorts, zoals eerder beschreven in dit jaarverslag, vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.  

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.  

Oudervereniging 

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

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

Jordan-Montessori Lyceum Utrecht 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. Zo was 

er in september 2021 in de grote zaal van het Figi-theater in Zeist een inspirerende avond 

georganiseerd met een voorstelling van de Vrije Denkers; de avond was bedoeld om ouders in te 

laten zien dat verandering soms noodzakelijk is, maar vooral ook om hen bewust te maken van de 

mogelijkheid (en noodzaak) om tot een eerste stap in die verandering te komen.  

Verder vergadert het bestuur regelmatig met de schoolleiding. In 2021 schoven leden van de 

oudervereniging aan bij de zgn. ‘coronatafel’, waar de actuele ontwikkelingen en maatregelen rond 

corona met schoolleiding, ouders en leerlingen werden besproken; door dit overleg was er 

wederzijds veel begrip voor de genomen maatregelen en de keuzes die de school hierin maakte.  

 

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. 

De leerlingenraad van het Jordan MLU heeft nauwe contacten met het LAKS (Landelijk Aktie Komitee 

Scholieren); een van de leden van het SOS is in het schooljaar 2021-2022 bestuurslid van het LAKS.  

Ook in 2021 waren leerlingen veelvuldig betrokken bij de werving van docenten en andere 
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personeelsleden; sollicitanten, ook bij de invulling van de rectorsfunctie, voeren altijd ook een 

sollicitatiegesprek met een afvaardiging van leerlingen.  

 

 

 
 

Eco-team 

Sinds een aantal jaren werkt het Eco-team van het Jordan (bestaande uit een tiental leerlingen uit 

alle jaarlagen, begeleid door twee docenten) aan het bewustmaken van leerlingen en docenten rond 

de thema’s klimaatverandering, duurzaamheid en circulariteit; daarnaast nemen ze concrete stappen 

om de school duurzamer te maken.  

In coronatijd heeft het Eco-team er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er herbruikbare mondkapjes (met 

het Jordan-logo erop) beschikbaar kwamen voor alle leerlingen en medewerkers. Ook heeft het Eco-

team ervoor gezorgd dat leerlingen van het Jordan probleemloos aan klimaatprotesten kunnen 

meedoen. Daarnaast heeft het Eco-team ervoor gestreden dat het afval op het Jordan gescheiden 

wordt ingezameld; in plaats van wel 100 vuilnisbakken heeft de school nu 16 grotere afvalbakken 

waarin leerlingen en medewerkers hun afval gescheiden kunnen deponeren.  

Op 5 februari 2021 nam het Jordan op initiatief van het Eco-team deel aan de landelijke Warme-

truiendag, waarbij de verwarming op school een paar graden lager wordt gezet om zo energie te 

besparen. Daarnaast organiseert de leerlingen van het Eco-team regelmatig een kledingruilbeurs op 

school.  

Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het Jordan is ook een grote wens van het Eco-team, 

maar door de mogelijke renovatieplannen van het schoolgebouw is dat voorlopig uitgesteld. Wel zal 

het Jordan in 2022 op initiatief van het Eco-team overstappen op een duurzame(re) bank, daarvoor 

zijn in 2021 de eerste stappen gezet. Tot slot zijn er – mede op advies van het Eco-team – op de 

parkeerplaats van het Jordan twee laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst, te gebruiken door 

medewerkers en gasten. Een volgende stap is het plaatsen van laadpalen voor elektrische scooters 

en e-bikes.  

 

GSA 

Sinds de zomer van 2021 kent het Jordan een GSA: een groep actieve leerlingen die vinden dat 

iedereen op school de vrijheid moet hebben te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te 

hoeven schamen of te verantwoorden. De komst van een GSA is een mooi voorbeeld van de wijze 

waarop leerlingen op het Jordan initiatief durven te nemen en dit ook weten om te zetten tot een 

concreet plan.  

De GSA (Gender & Sexuality Alliance) zet zich in voor een open en inclusieve sfeer op school, in het 

bijzonder als het gaat om sekse, gender en seksuele diversiteit. Zij willen zich inzetten voor alle lhbti-

leerlingen op het Jordan. 

Krijn (leerling 6v) van het Eco-team bij één van de nieuwe afvalscheidingsbakken 
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Uit onderzoek blijkt dat lhbti’ers zich drie keer zo vaak ongelukkig voelen in vergelijking met hun 

heteroseksuele klasgenoten. Ze worden vaker gepest en hebben meer last van psychische klachten 

als depressies; door gebrek aan begrip hebben ze ook vaker last van slaapproblemen, overgewicht en 

concentratieproblemen.  Een GSA-programma op school kan lhbti’ers helpen.  

De GSA van het Jordan organiseerde – zoals eerder vermeld in dit jaarverslag - in december een 

grootse viering van Paarse Vrijdag op school. De schoolvlag was vervangen door een regenboogvlag. 

De school was prachtig versierd met paarse ballonnen en vlaggetjes; natuurlijk ontbreken ook de 

regenboogkleuren niet. Veel leerlingen én collega’s hadden gehoor gegeven aan de oproep om in het 

paars gekleed naar school te komen. Twee leerlingen interviewen de bekende schrijver Tobi 

Lakmaker. Kortom, een dag waarin het Jordan laat zien dat iedereen meetelt.  

Door Paarse Vrijdag te vieren dragen het Jordan bij aan meer begrip voor leerlingen die misschien 

een beetje anders zijn dan anderen. Want, ook dat blijkt uit onderzoek: begrip helpt jongeren zichzelf 

te zijn en zorgt ervoor dat zij zich meer gezien voelen en minder problemen ervaren. 

In 2021 is, door de inzet van enkele leden van de GSA van het Jordan, ook op hun verzoek een 

genderneutrale kleedkamer bij de gymzalen ingericht.  

 

Gemeente Zeist 

De school communiceert met de gemeente Zeist via een overlegorgaan lokaal onderwijsbeleid. Hierin 

voert de wethouder van onderwijs overleg met de vertegenwoordigers van alle schoolbesturen over 

de voorbereiding en uitvoering van het lokaal onderwijsbeleid en over onderwijshuisvestingszaken. 

In juni 2021 heeft de nieuwe rector-bestuurder van het Jordan kennisgemaakt met wethouder Laura  

Hoogstraten; daarin kwam onder ander de positie van het Jordan MLU in de wijk ter sprake. In 2022 

zal het Jordan nadrukkelijker de samenwerking zoeken met wijkorganisaties in Vollenhove om ons 

nog beter te positioneren als school waar ieder kind welkom is.  

 

(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. Via verschillende expertgroepen vindt er op allerlei onderwerpen uitwisseling 

plaats tussen de school, met als doel van elkaar te leren. Emma Verheul (zorgconsulent 

hoogbegaafdheid op het Jordan) stuurt de werkgroep binnen de Montessori Vereniging over 

hoogbegaafdheid aan; haar bijdrages uit 2021 zijn te lezen in haar blogs via 

https://www.jordanmlu.nl/blog/. 

 

(Voortgezet) Onderwijs in de regio 

Het overleg met de scholen in de regio vindt met name plaats in het regionaal overleg van rectoren 

en schoolbestuurders (RBO). Behalve het Jordan, nemen hieraan de volgende scholen deel: 

Christelijk Lyceum Zeist; Christelijk College Zeist; Werkplaats 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. In 2021 hebben de rectoren van de betrokken middelbare scholen 

regelmatig ervaringen met de coronaperikelen gedeeld, om op die wijze van elkaar te leren en een 

gezamenlijk beleid af te spreken. Daarnaast maakten de rectoren en bestuurders in 2021 onder 

andere gezamenlijk afspraken over het vakantierooster, de open dagen en de wijze van adverteren 

voor de scholen.  

De nieuwe rector van het Jordan MLU zal in 2022 ook nadrukkelijk de band aanhalen met 
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verschillende basisscholen in Zeist, met name de basisscholen voor montessorionderwijs en de twee 

basisscholen in de wijk Vollenhove.  

 

Samenwerkingsverband 

Het Jordan-Montessori Lyceum Utrecht maakt deel uit van het Samenwerkingsverband VO Zuidoost 

Utrecht. De afgelopen vier jaar zijn de zorgstructuren in de scholen verstevigd en kregen leerlingen 

de ondersteuning die zij nodig hadden. De opdracht van het SWV is: een doorlopende 

schoolloopbaan voor iedere jongere, met ondersteuning waar nodig. De schoolbesturen hebben veel 

verantwoordelijkheid, vrijheid en de middelen om ondersteuning te realiseren vanuit hun eigen visie 

op onderwijs.  

In november 2021 is het samenwerkingsverband in samenspraak met de betrokken schoolbesturen, 

gemeenten en andere stakeholders begonnen aan het opzetten van een nieuw ‘Ondersteuningsplan 

2022-2026’. De schoolbesturen in het samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht stellen minimaal 

eens per vier jaar een ondersteuningsplan op. Dit is een kaderstellend en strategisch plan, dat als 

basis dient voor de scholen in de regio Zuidoost Utrecht om met elkaar passend onderwijs in te 

vullen en de ambities voor de komende planperiode benoemt. 

De aangesloten schoolbesturen zien het als hun missie om alle jongeren die naar school gaan in de 

regio Zuidoost Utrecht passend onderwijs te bieden, zodat zij betekenisvol kunnen participeren in de 

samenleving. De schoolbesturen geven zelf vorm aan deze missie, ieder op zijn eigen manier. Iedere 

school heeft een eigen inhoud en karakter, didactiek en pedagogische oriëntatie, mens- en 

onderwijsvisie en thema’s waar zij extra goed in zijn. De specifieke uitwerking van de gedeelde missie 

per school is te vinden in de schoolplannen en de schoolondersteuningsprofielen (SOP’s). Alle 

scholen zorgen samen voor een dekkend netwerk van voorzieningen. 

De gedeelde visie in het SWV VO Zuidoost is als volgt te omschrijven: 

− Passend onderwijs vindt vooral plaats in de klas, op school. Het financieringsmodel is een 

schoolmodel; dit houdt in dat zoveel mogelijk ondersteuningsmiddelen rechtstreeks naar de scholen 

gaan, zodat zij de zorgplicht kunnen invullen. 

− Het samenwerkingsverband speelt een ondersteunende rol op het gebied van kennis- en 

informatie-uitwisseling en het stimuleren van samenwerking tussen scholen en schoolbesturen, en 

een coördinerende rol op de (boven)regionale samenwerking, complexe casuïstiek en het 

kwaliteitsbeleid. 

− Regulier waar mogelijk, speciaal waar nodig: onderwijsondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats 

op een reguliere school. Dit kan ook met behulp van de expertise en inzet van een school voor 

voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Voor leerlingen met specifieke onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften is er divers VSO-aanbod. 

− Preventief handelen heeft de voorkeur boven curatief handelen: voorkomen is beter dan genezen. 

− Het samenwerkingsverband en alle aangesloten scholen zien zichzelf als een lerende organisatie. 

Gedegen kwaliteitsbeleid dat cyclisch is ingericht, laat ons zien waar het beter kan; dit gebruiken we 

om het een volgende keer beter te doen. 

− Scholen gaan een partnerschap met ouders aan om de best passende onderwijsplek voor hun 

kind(eren) te vinden. 

De schoolbesturen en het SWV hebben in 2021 een nieuw kwaliteitsbeleid vastgesteld. Onderdeel 

van dit beleid zijn de voor- en najaarsgesprekken met de schoolleiding van de aangesloten scholen. In 

die gesprekken komen onder andere de (jaar)doelen van het samenwerkingsverband aan bod en de 

acties die de scholen hiervoor in dat schooljaar willen uitvoeren.  
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De verwachting is dat het nieuwe Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband in april 2022  

kan worden gepresenteerd.  

 

In het schooljaar 2020-2021 ontving het Jordan MLU € 194.763 aan zorgmiddelen passend onderwijs 

van het SWV ZO Utrecht. Er is in 2021 geen geld ingehouden wegens verwijzingen naar het VSO.  

In totaal heeft het Jordan in schooljaar 2020-2021 ca. € 560.000 aan de zorginfrastructuur 

uitgegeven. Ongeveer een derde van dat bedrag wordt in totaliteit dus gedekt uit de gelden 

afkomstig van het samenwerkingsverband.  

 

 Zorgtaken op het Jordan Bedrag in schooljaar 
2020-2021 

Deel bekostigd uit middelen 
SWV 

taak 1 Inzet zorg coördinator € 49.800 50% 

taak 2 dyslexie consulent € 6.000 70% 

taak 3 counselor € 22.520 60% 

taak 4 HB-consulent € 7.380 50% 

taak 5 adhd/ass consulent € 6.600 0% 

taak 6 inzet individueel mentoraat € 325.560 33% 

taak 7 inzet klassenmentoraat € 81.600 33% 

taak 8 decanaat € 51.780 0% 

taak 9 supermentoraat € 11.220 50% 

Totaal bedrag zorginfrastructuur   € 562.460  € 194.763 

 

11.6  Convenantsmiddelen 

Vanaf 2019 krijgen scholen voor voortgezet onderwijs extra middelen vanuit het Ministerie van 

Onderwijs voor de aanpak van personeelstekorten en het verminderen van werkdruk. Deze zgn. 

convenantsmiddelen zijn een uitvloeisel van het convenant dat een aantal partijen – waaronder de 

VO-raad en de bonden – in november 2019 met elkaar sloten. De regeling geeft aan dat vo-scholen 

per leerling ca. 155 euro ontvangen. Scholen kunnen deze extra middelen uitgeven aan bijvoorbeeld 

meet ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leraren, begeleiding van zij-

instromers, onderwijsinnovatie of andere maatregelen rond arbeidsmarktvraagstukken. Bij de 

besteding van de convenantsmiddelen is het personeel via de medezeggenschapsraad actief 

betrokken. De verwachting is dat de convenantsmiddelen in 2021 voor het laatst zijn toegekend aan 

de scholen en deze extra financiering in 2022 ophoudt.  

 

De convenantsmiddelen zijn op het Jordan in 2021 onder meer ingezet voor de begeleiding van 

startende docenten, onder andere door inzet van de uren van de schoolopleider en de uren van 

begeleiders uit de vaksecties. Daarnaast ontving iedere docent 13 uur extra aan ontwikkeltijd voor  
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vak- en sectiezaken. Verder zijn er uren van de themateams (met daarin docenten uit verschillende 

vaksecties) aan gekoppeld om zo tot onderwijsvernieuwingen te komen.  

Het Jordan biedt daarnaast, mede vanuit de convenantsmiddelen, extra ruimte voor bij- en 

nascholing, zowel individueel als collectief. Sinds enkele jaren kent het Jordan een zogenaamde 

Jordanacademie, een podium voor deskundigen van binnen en buiten om het personeel bij te 

scholen. Tot slot is het Jordan ook een academische opleidingsschool, wat betekent dat universitaire 

specialisten enkele docent-onderzoekers begeleiden in het doen van wetenschappelijk onderzoek 

om zo tot onderwijsinnovaties te komen.  
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12. Financiën en continuïteitsparagraaf 

Onderstaand is de balans van 31 december 2021 opgenomen. Deze is vergeleken met de balans van 

31 december 2020. Na de balans volgt een toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

  

Financiële positie op balansdatum 

 

 
 

Toelichting op de balans: 

 

Activa 

 

materiële vaste activa 

In 2021 is er voor € 922.000 geïnvesteerd. Het grootste gedeelte van dit bedrag, nl. € 762.000 is 

geïnvesteerd in de inrichting de ventilatie van het gebouw, de overkapping van de buitenlocatie en 

nieuwe ledverlichting. Daarnaast is er geïnvesteerd in nieuwe laptops voor de medewerkers en 

nieuwe digiborden.  

De totale afschrijvingslasten bedroegen € 323.000. De investeringen waren € 599.000 hoger dan de 

afschrijvingslasten. De boekwaarde van de materiële vaste activa is met dat bedrag toegenomen. 

 

vorderingen 

De vorderingen bestaan uit diverse vorderingen en overlopende activa en zijn in totaal  

€ 114.000 hoger dan op 31 december 2020. De vorderingen zijn toegenomen met € 139.000 en de 

overlopende activa zijn met € 25.000 afgenomen. 

De vordering betreft voor € 154.000 de ouderbijdragen. Zoals bij de verantwoording over de 

ouderbijdragen is weergegeven, is de verwachting dat er in 2021-2022 minder inkomsten uit de 

ouderbijdragen ontvangen gaan worden dan in voorgaande jaren.  

De nota’s inzake de ouderbijdragen worden per schooljaar verstuurd en voor 5/12 verwerkt in 2021 

en voor 7/12 deel verwerkt in 2022. Aangezien de ontvangsten in het najaar van 2021 praktisch nihil 

waren en de verwachting is dat een deel van de ouders niet of minder gaat betalen,  is er besloten 

om 5/12 deel van het bedrag dat in 2022 in de eerste twee maanden is ontvangen te verwerken als 

te ontvangen ouderbijdragen. Hierdoor zal niet alle ouderbijdragen ten gunste van 2022 verwerkt 

gaan worden, wat een vertekend beeld zou geven. Aan de vorderingen zijn geen risico’s verbonden, 

waardoor geen voorziening wegens mogelijk oninbaarheid is opgenomen. 

 

liquide middelen 

De omvang van de liquide middelen is met € 359.000 afgenomen, ondanks het positieve resultaat 

van € 518.000 over boekjaar 2021. Dit verschil wordt met name verklaard door de investering in de 

materiele vaste activa (€ 922.000). Deze uitgave heeft wel invloed op de omvang van de liquide 

middelen maar niet op het resultaat.  In het kasstroomoverzicht wordt nader ingegaan op de 

ontwikkeling van de liquide middelen. 

  

Activa 31-12-2021 31-12-2020 Passiva 31-12-2021 31-12-20 20

Materiële vaste activa 2.198.746€        1.599.500€        Eigen vermogen 3.881.109€        3.363.508€        

Vorderingen 176.272€           62.094€            Voorzieningen 419.997€           395.486€           

Liquide middelen 3.059.292€        3.418.304€        Kortlopende schulden 1.133.204€        1.320.905€        

Totaal activa 5.434.310€        5.079.898€        5.434.310€        5.079.898€        



47 

 

Passiva 

eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve (€ 466.000), een bestemmingsreserve 

uitvoering meerjarenbeleid publiek (€ 2.144.000) en twee bestemmingsreserves privaat. De eerste 

betreft de bestemmingsreserve uitvoering meerjarenbeleid privaat (€ 97.000).  De tweede betreft de 

algemene reserve privaat (€ 1.271.000). 

 

Het positieve resultaat van € 518.000 over 2021 is toegevoegd aan de bestemmingsreserves. Een 

bedrag van € 548.000 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve uitvoering meerjarenbeleid publiek 

en is er € 30.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve uitvoering meerjarenbeleid privaat. 

 

In het najaar 2021 is het totale subsidiebedrag inzake NPO over schooljaar 2021-2022 ontvangen. 

Deze gelden zijn in 2021 niet geheel besteed. Van de € 548.000 die is toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve uitvoering meerjarenbeleid publiek heeft € 404.000 betrekking op het resultaat 

inzake de NPO. 

 

De bestemmingsreserve uitvoering meerjarenbeleid privaat betreft de reserves inzake de 

ouderbijdragen. Het is een saldo van voor 2018 waarvan de oudercommissie nog moet aangeven 

waar dit aan besteed gaat worden. 

 

voorzieningen 

De stichting heeft op 31 december 2021 twee voorzieningen, nl. een jubileumvoorziening en een 

voorziening groot onderhoud. 

 

De voorziening jubileum is bedoeld ter dekking van de gratificaties bij een 25- of 40-jarig dienst-

verband. In 2021 is er € 1.600 aan jubileumgratificaties betaald.  Er is een bedrag van € 23.000 aan de 

voorziening gedoteerd in verband met de jaarlijkse opbouw van rechten. De voorziening bedraagt op 

31 december 2021 € 143.000.  

De voorziening groot onderhoud is bedoeld ter dekking en egalisatie van de lasten van het groot 

onderhoud. In 2021 is o.a. het onderhoud aan diverse lokalen ten laste van de voorziening verwerkt. 

De onttrekking aan de voorziening is praktisch gelijk aan het gedoteerde bedrag.  De voorziening 

groot onderhoud bedraagt op 31 december 2021 € 277.000. 

 

kortlopende schulden 

De kortlopende schulden zijn per 31 december 2020 met € 188.000 afgenomen.  

De afname wordt met name veroorzaakt door de subsidie voor de inhaalprogramma’s 

leerachterstanden (IOP), de nog te ontvangen bedragen inzake ouderbijdragen en de 

salarisgebonden schulden.   

De ouderbijdragen 2021-2022 zijn in plaats van aan het begin van het schooljaar gefactureerd in 

maart 2022, nadat alle coronamaatregelen waren opgeheven. Bij facturatie aan het begin van het 

schooljaar wordt er voor 7 maanden als vooruitontvangen ouderbijdragen verwerkt. Deze boeking 

heeft, door het verschuiven van het facturatiemoment, niet plaatsgevonden in 2021 met als resultaat 

dat de kortlopende schulden zijn afgenomen.   

De kortlopende schulden bestaan voor 55% uit salaris gebonden schulden. Dit zijn de af te dragen 

loonheffing en pensioenpremies en het nog te betalen vakantiegeld. Deze schulden worden eind 

januari en eind mei betaald. De salaris gebonden schulden bedragen in totaal € 618.000 en zijn 

 € 136.00 lager dan de salaris gebonden schulden op 31 december 2020.  
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Niet alle posten onder de kortlopende schulden zijn afgenomen. De omvang van het 

crediteurensaldo en de overlopende passiva is toegenomen op 31 december 2021.  

 

De omvang van het crediteurensaldo hangt af van het moment waarop de facturen worden 

ontvangen.  De overlopende passiva zijn toegenomen met het bedrag dat nog te besteden is inzake 

de verleende SUVIS subsidie. Wegens het niet volledig vervangen van alle ventilatie mede wegens 

verwachte nieuwbouw is de subsidie van € 420.000 voor € 181.000 nog niet besteed. 

De verwachting is dat dit bedrag in 2022 niet besteed zal gaan worden. Als de subsidie niet volledig 

wordt gebruikt , zal een deel teruggestort moeten worden. 
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Analyse resultaat 
 

De begroting van 2021 liet een negatief resultaat zien van € 385.000. Het uiteindelijke resultaat is 

€ 518.000 positief. Het resultaat is derhalve ruim € 900.000 hoger dan begroot.  

 

Tijdens het opstellen van de begroting 2021 was nog niet bekend dat er extra subsidies beschikbaar 

kwamen in de vorm van de subsidie Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De subsidie NPO is in 

het najaar van 2021 ontvangen voor geheel schooljaar 2021-2022 en is derhalve nog niet geheel 

besteed in 2021. 

 

In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de 

begroting van 2021 en de verschillen tussen de realisatie van 2021 en 2020. 

 

 
Analyse realisatie 2021 versus realisatie 2020 en realisatie 2021 versus begroting 2021 
 

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2021 opgenomen. De gerealiseer-

de baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2021 en 

gerealiseerde baten en lasten in het kalenderjaar 2020.  

 

 
 

Toelichting op de staat van baten en lasten: 

 

rijksbijdragen OCenW 

De rijksbijdragen bestaan uit de reguliere en de overige subsidies van het ministerie van OCenW en 

de vergoeding van het samenwerkingsverband. De rijksbijdragen waren € 1.044.000 hoger dan 

begroot.  

Tijdens het opstellen van de begroting was nog niet bekend dat er extra subsidies in verband met het 

bestrijden van onderwijsachterstanden welke zijn ontstaan tijdens de COVID-pandemie beschikbaar 

zouden komen. Het betreft de subsidie Inhaal-en ondersteuningsprogramma (IOP) en de subsidie 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze laatste is in het najaar 2021 ontvangen voor geheel 

schooljaar 2021-2022, maar moet in 2021 in de baten verantwoord worden.  

Realisatie 2021 Begroting 2021 Verschil Realisatie 202 0 Verschil

Baten

Rijksbijdragen OCenW 8.442.415          7.398.326          1.044.089          7.691.059          751.356            

Overige baten 499.258             492.027             7.231                364.844            134.413            

Totaal baten 8.941.673          7.890.353          1.051.320          8.055.904          885.769            

Lasten

Personele lasten 6.655.226          6.487.617          -167.609           6.298.428          -356.797           

Afschrijvingen 322.405             338.000             15.595              265.166            -57.238             

Huisvestingslasten 514.004             400.000             -114.004           345.654            -168.350           

Overige lasten 922.549             1.050.000          127.452            861.618            -60.930             

Totaal lasten 8.414.183          8.275.617          -138.566           7.770.867          -643.316           

Saldo baten en lasten 527.491             -385.264            1.189.886          285.037            1.529.085          

Financiële baten en lasten

Financiële baten -                        -                        -                       560                   -560                  

Financiële lasten 9.889                 -                        -9.889               674                   -9.215               

Totaal financiële baten en lasten -9.889                -                        9.889                -114                  8.655                

Totaal resultaat 517.601             -385.264            1.199.775          284.922            1.537.740          
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Aangezien deze subsidie niet in zijn geheel ingezet kon worden in 2021, is er een bestemmings-

reserve voor gevormd binnen de bestemmingsreserve uitvoering meerjarenbeleid publiek. In totaal 

is er voor beide subsidies zo’n € 700.000 ontvangen. Het overige verschil kan worden verklaard door 

het bijstellen van de normbedragen. 

Tussen de reguliere en de overige subsidies zijn er verschuivingen ten opzichte van de begroting 

doordat het ministerie de subsidie Prestatiebox met ingang van 2021 heeft toegevoegd aan de 

regulier subsidie.  

De ontvangen subsidies van het samenwerkingsverband zijn praktisch gelijk aan het begrote bedrag. 

 

Het verschil ten opzichte van 2020 (€ 751.000) betreft met name de extra subsidies IOP en NPO 

welke in 2021 zijn ontvangen. 

  

overige baten 

Onder de overige baten is begroot voor verhuurinkomsten, kantineopbrengsten, ouderbijdragen en 

detachering.   

Ondanks hetgeen eerder in dit bestuursverslag is vermeld zijn de ouderbijdragen niet lager dan 

begroot en tevens hoger dan in 2020. Dit komt doordat er in 2020 voor € 90.000 is teruggestort aan 

de ouders in verband met teveel betaalde ouderbijdragen over schooljaar 2019-2020 en is er in 2020 

voor € 50.000 rekening gehouden met niet ontvangen ouderbijdragen 2020-2021. Deze aanname is 

niet terecht gebleken. De ouderbijdragen 2020-2021 zijn alsnog ontvangen voor een bedrag van 

€ 42.000 en verwerkt in de baten van 2021. De conclusie dat er minder ontvangsten inzake 

ouderbijdragen zijn klopt maar zal pas effectief zichtbaar zijn in de realisatie van 2022. 

 

personele lasten 

De personele lasten zijn € 168.000 hoger dan begroot en met € 380.000 hoger dan in 2020 

Het aantal medewerkers is ongeveer gelijk gebleven. Er zijn wel extra uitbreidingen toegekend in 

verband met de ontvangen NPO-subsidie. Daarnaast zijn er in 2021 de onderstaande opvallende 

afwijkingen ten opzichte van de begroting en 2020 te vermelden: 

• Er is gedurende enkele maanden wegens de pensionering van zowel de rector als de conrector  

een interim- adviseur ingehuurd.   

• Er is extra ondersteuning geweest voor de nieuwe controller. 

• In 2021 is er een dotatie aan de voorziening jubilea verwerkt terwijl dit in 2020 nog een vrijval is 

geweest.  

• In 2021 is er minder aan nascholing uitgegeven dan begroot, maar wel meer dan in 2020.  

• Als laatste is er in 2021 geen vrijval verwerkt in verband met jaartaakuren zoals in 2020 en zoals 

begroot. 

 

 

 

afschrijvingen 

De totale afschrijvingslasten waren in totaal € 15.000 lager dan begroot, maar € 57.000 hoger dan in 

2020. 

Er is in 2021 veel geïnvesteerd in gebouwen, met name in de ventilatie. Tegenover deze investering 

staat een subsidie van 30% welke in mindering is gebracht op de investering, hierdoor is er geen 

overschrijding ten opzichte van de begroting. Doordat er minder is geïnvesteerd in ICT dan dat er was 

begroot, vallen deze afschrijvingslasten € 15.000 lager uit. 

 

huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn hoger ten opzichte van zowel de begroting als 2020. 
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In 2021 zijn er tenten gehuurd ten behoeve van overblijf op afstand en wordt er een extra locatie 

gehuurd voor de huiswerkbegeleiding. Beide uitgaven waren niet voorzien in de begroting. Daarnaast 

is vanaf oktober de energierekening verdubbeld in verband met de gestegen gasprijzen. 

De hogere lasten ten opzichte van 2020 worden daarnaast ook beïnvloed door een hogere dotatie 

aan de voorziening onderhoud. 

 

overige lasten (incl. leermiddelen) 

De overige lasten bestaan uit administratie en beheerlasten, uit de lasten inventaris en apparatuur, 

uit de lasten leer- en hulpmiddelen en de overige lasten.  

In totaal kwamen de overige lasten lager uit dan begroot maar waren deze lasten hoger dan in 2020.  

De lagere uitgaven worden voor € 90.000 verklaard door de lagere uitgaven in verband met 

excursies, kamp en werkweken. Hoewel niet alle excursies, kampen en werkweken in 2021 zijn 

doorgegaan, zijn er wel meer activiteiten geweest dan in 2020. 

 

Investeringen en financieringsbeleid 
 

Het beleid van de stichting is gericht op het zoveel mogelijk met eigen middelen financieren van de 

investeringen. De liquide positie van de stichting is goed te noemen. Er is derhalve geen aanleiding 

voor het aantrekken van vreemd kapitaal ten behoeve van de investeringen. De investeringen van 

2021 zijn dan ook met de eigen middelen gefinancierd.  

Uit de meerjarenbalans in de continuïteitsparagraaf blijkt dat de omvang van de liquide middelen de 

komende jaren voldoende zal zijn om aan alle verplichtingen te voldoen en de investeringen met 

eigen middelen te betalen. Dit betekent dat er ook de komende jaren geen externe financiering hoeft 

te worden aangetrokken. 

 

Treasuryverslag 

 

De stichting hanteert 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.     
Het resultaat op de liquide middelen was in 2021 net zoals in 2020 verwaarloosbaar. In 2021 hebben 

geen bijzondere activiteiten op het gebied van treasury plaatsgevonden. 
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CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 
 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de stichting. Hiermee 

wordt een beeld gegeven van de continuïteit van de stichting. Er zal in 2022 geen sprake zijn van 

majeure investeringen van de huisvesting. De opgenomen vooruitblik heeft derhalve betrekking op 

de voorgeschreven drie jaar. 

 

Kengetallen 
 

 
 

 

A1. Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Werkelijk Prognose

2020 2021 2022 2023 2024

Aantal leerlingen 1 oktober 923 905 945 933 903

Personele bezetting in FTE op 31 december

Bestuur / Management 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Personeel primair proces 52,07 53,32 55,33 54,83 54,13

Ondersteunend personeel 15,30 15,50 15,50 15,50 15,50

Totaal personele bezetting 69,37 69,82 71,83 71,33 70,63

Aantal leerlingen / Totaal personeel 13,31 12,96 13,16 13,08 12,79

Aantal leerlingen / Onderwijz. personeel 17,73 16,97 17,08 17,02 16,68
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Toelichting op de kengetallen, balans en staat van baten en lasten: 

 

De afgelopen jaren is er veelal negatief begroot, met de bedoeling de reserve geleidelijk af te 

bouwen. Dit zgn. ontpottingsbeleid heeft niet altijd tot het gewenste resultaat geleid; net als in 2020, 

is er in 2021 een positief resultaat van € 518.000 behaald ondanks de negatieve begroting van            

€ 385.000.  

Voor 2022 is er positief begroot (€ 235.200 waarvan ca. € 102.000 resultaat NPO). Dit is een 

realistische begroting maar lijkt in tegenspraak te zijn met het streven van de afgelopen jaren de 

reserves af te bouwen. Met oog op toekomstige investeringen die uit eigen middelen in het 

schoolgebouw gedaan moeten worden is een overschot op de begroting te rechtvaardigen. 

Voor 2031 staat in het Integraal Huisvestingplan Onderwijs van de gemeente Zeist een volledige 

renovatie (vernieuwbouw) van het Jordan gepland. In dit IHP is afgesproken dat de scholen zelf ook 

substantieel bijdragen aan de renovatie van hun schoolgebouwen. De hoogte van dit bedrag is 

afhankelijk van het ambitieniveau (o.a. wat betreft duurzaamheid en circulariteit) en de eventueel te 

ontwikkelen extra m2. Het door de school te investeren bedrag wordt voor een groot deel 

terugverdiend door groot onderhoud en andere investeringen die voor de komende tien jaar in het 

meerjarenonderhoudsplan staan ingepland alleen uit te voeren als het echt niet anders kan. 

A2. Staat van baten en lasten

Werkelijk Prognose

2020 2021 2022 2023 2024

Baten

Rijksbijdragen 7.691.059€         8.442.415€         8.516.000€         8.006.300€         7.912.200€         

Overige baten 364.844€           499.258€           328.000€           328.200€           468.400€           

Totaal baten 8.055.904€         8.941.673€         8.844.000€         8.334.500€         8.380.600€         

Lasten

Personeelslasten 6.298.428€         6.655.226€         6.718.400€         6.476.600€         6.756.800€         

Afschrijvingen 265.166€           322.405€           321.300€           312.300€           306.100€           

Huisvestingslasten 345.654€           514.004€           443.000€           449.000€           455.200€           

Overige lasten 861.618€           922.549€           1.118.000€         1.013.300€         1.064.100€         

Totaal lasten 7.770.867€         8.414.183€         8.600.700€         8.251.200€         8.582.200€         

Saldo baten en lasten 285.037€           527.491€           243.300€           83.300€             -201.600€          

Financiële baten 560€                  -€                      

Financiële lasten 674€                  9.889€               8.100€               8.100€               8.100€               

Saldo financiële baten en lasten -114€                 -9.889€              -8.100€              -8.100€              -8.100€              

Totaal Resultaat 284.922€           517.601€           235.200€           75.200€             -209.700€          

Financiële positie

Werkelijk Prognose

Kengetallen 2020 2021 2022 2023 2024

Liquiditeit (quick ratio) 2,63 2,86 3,25 3,56 3,61

Rentabiliteit 0,04 0,06 0,03 0,01 -0,03

Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 0,74 0,79 0,80 0,81 0,80

Weerstandsvermogen 0,42 0,43 0,47 0,50 0,48

Normatief publiek eigen vermogen 0,72 0,82 0,91 0,94 0,88
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De school is daarnaast met de gemeente Zeist in gesprek om een deel van het toegezegde 

vernieuwbouwbudget naar voren te halen (ca. € 3 miljoen) om de vernieuwbouw van de T-vleugel 

van het schoolgebouw eerder te kunnen uitvoeren.  

Het streven is de vernieuwde T-vleugel in augustus 2024 in gebruik te nemen. De investering die de 

school in deze vleugel zal moeten doen is nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. 

Het positieve begrote resultaat op de NPO-gelden zal worden ingezet in het schooljaar vanaf 2022-

2023. Op basis van tussentijdse evaluaties wil de school ruimte hebben om aanpassingen in het 

programma doen mocht dit nodig zijn. In de begroting is wel rekening gehouden met het stoppen 

van de tijdelijke benoemingen ten laste van de NPO-gelden. Dit is terug te zien in de afname van de 

formatie onderwijzend personeel in 2023. Een onzekere factor in de leerlingenaantallen is het effect 

van de coronamaatregelen en de invloed daarvan op de leerresultaten. Door de lockdowns en 

andere coronamaatregelen is het voorstelbaar dat in 2022 en de jaren erna mogelijk meer leerlingen 

blijven zitten en daardoor de leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs, en ook op het Jordan, 

incidenteel een lichte stijging laten zien. Dit effect is nog ongewis en niet opgenomen in de 

prognoses. 

 

De kengetallen waren op 31 december 2021 allemaal boven de signaleringswaarden die gehanteerd 

worden door de onderwijsinspectie en zullen dit in de komende jaren op basis van de beleidskeuzes 

gemaakt bij het opstellen van de meerjarenbegroting ook boven deze signaleringswaarden blijven. 

Het nieuwe kengetal ‘normatief eigen vermogen’ is lager dan de signaleringsgrens van 1.00. Dit 

betekent dat de stichting geen bovenmatig eigen vermogen heeft.  Dit lijkt in tegenspraak te zijn met 

een ontpottingsbeleid zoals beschreven aan het begin van deze toelichting.  Deze situatie ontstaat 

doordat de school een bestemmingsreserve privaat heeft van € 1.300.000. De bestemmingsreserve 

privaat wordt niet meegenomen in de berekening van het kengetal ‘normatief eigen vermogen’. 
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Overige rapportages 

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 

 
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 (€ 465.736 per 31-12-2021) en de 

bestemmingsreserve uitvoering meerjarenbeleid (€ 2.114.361 per 31-12-2021). 

 

Een onvoorspelbare daling van het leerlingaantal uit zich vooral in het niet volledig kunnen afvullen 

van onze geplande brugklassen, hetgeen zich in de doorstroom naar volgende jaren doorzet tot en 

met de examenklassen. Hiermee ontstaat een cohort van 25 in plaats van 30 leerling per lesgroep, 

hetgeen voor een periode van zes jaar een gemis aan inkomsten van € 250.000 per jaar met zich 

meebrengt; in totaal dus € 1.500.000.  

 

Bij schade door in trage beleids- en besluitvormingsprocessen en gebrek aan aanpassingsvermogen 

aan veranderende onderwijs en kwaliteitseisen zal de school extra moeten investeren in (tijd voor) 

coaching en scholing van het personeel. Hiervoor willen we een bedrag in reserve hebben van € 

200.000. 

 

Risicobeheersing 
 

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

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

deze nieuwe missie & visie speerpunten opgesteld, die bij de jaarlaagteams zijn ondergebracht om in 

de periode verbeterplannen op te stellen, uit te voeren en te evalueren. In 2018 is een intensief 

traject doorlopen met alle medewerkers om te komen tot een gezamenlijk gedragen schoolplan 

2019-2023.  

In de voorbereiding op het schoolplan hebben medewerkers in zelfgekozen vakoverstijgende 

groepen verbeterplannen gemaakt in het kader van de drie brede montessoridoelen (zelfstandigheid, 

creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of verlaging van de werkdruk. Voor de 

uitvoering van het nieuwe schoolplan is in 2019 een passende organisatiestructuur opgezet, waarbij 

er niet meer in grote jaarlaaggebonden teams gewerkt wordt door het personeel, maar in kleine 

thema- en jaarlaagteams. 
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De werkwijze van de Jordanmatrix is een belangrijke beheersingsmaatregel op het gebied van het 

personeelsmanagement (cluster b). De Jordanmatrix is een set van drie globale spelregels: 

• elk lid van de Jordangemeenschap kan een beleidsvoorstel doen (zo lang dat niet tornt aan 

vigerende wet- en regelgeving en/of onze montessori-identiteit);  

• mits de direct betrokkenen zijn geraadpleegd; 

• en met dien verstande dat de uiteindelijke beslissing ligt bij de schoolleiding (en afhankelijk 

van de aard van het beleidsvoorstel bij de medezeggenschapsraad). 

 

De ratio achter de Jordanmatrix is de noodzaak om het draagvlak voor schoolbreed onderwijsbeleid 

te vergroten. Een professionele organisatie kent veel gewicht toe aan de professionele autonomie. 

Dat stelt hoge eisen aan zeggenschap in de fase van beleidsvoorbereiding en eist veel ruimte op in de 

fase van beleidsuitvoering. De Jordanmatrix dient om, recht doend aan de professionele autonomie, 

draagvlak te verwerven voor inhoud en uitvoering van nieuw beleid. De Jordanmatrix: bevordert 

namelijk beleidsontwikkeling van onderop (iedereen kan een beleidsvoorstel doen), houdt de 

inspraak efficiënt (alleen de direct betrokkenen wordt om advies gevraagd), vergroot de 

slagvaardigheid (uiteindelijk hakt de schoolleiding de knoop door) en waarborgt last but not least de 

uitvoering van het beleid (dat beleid is immers door de betrokkenen zelf bepaald). 

 

Een tweede beheersingsmaatregel is het versterken van feedback in de schoolcultuur. Omdat 

samenwerking op het Jordan centraal staat, is het nodig dat een ieder in staat is om feedback te 

geven en te ontvangen. Het hele team is inmiddels theoretisch getraind. Nu moet dit consequent 

toegepast gaan worden in alle situaties die zich voordoen. Een en ander wordt aangestuurd vanuit de 

schoolleiding: schoolleiders hebben een voorbeeldfunctie én ze wijzen in gesprekken met teamleden 

steeds op de afspraak om feedback toe te passen.  

 

Wat de communicatie in de sociale media (cluster c) betreft, is in het privacyreglement van de school 

is de volgende bepaling over opgenomen: “Voor zover de gebruikers (leerlingen, personeelsleden of 

derden) aan de school verbonden zijn, geldt in algemene zin dat zich niet op social media zullen 

uitlaten op een wijze die schadelijk kan zijn voor Jordan-Montessori Lyceum Utrecht.” Voorts is het 

communiceren via de social media een onderwerp van de studielessen in de onderbouw. Zodra ons 

signalen bereiken van communicatie in de social media die schade voor het imago van de school met 

zich mee kan brengen, ondernemen wij waar mogelijk onmiddellijk actie, eventueel met inschakeling 

van externe expertise, om een en ander in de kiem te kunnen smoren. 

 

Bovenstaande situatie geldt voor het jaar 2021 en de jaren daarvoor. Gedurende schooljaar 2021-

2022 hebben we moeten constateren dat de structuur met thema- en jaarlaagteams de afgelopen 

jaren (mogelijk mede veroorzaakt door corona) minder goed heeft gefunctioneerd dan verwacht. Fijn 

is dat het beleid van onderop ontstaat, maar helaas zien we ook dat er te weinig nieuw beleid uit de 

genoemde teams voorkomt en dat de borging van nieuw beleid niet optimaal verloopt. Daarnaast 

zorgt de veelheid aan thema's ervoor dat er versnippering plaatsvindt.  

Om die reden zal het Jordan MLU in schooljaar 2022-2023 starten met een nieuwe organisatie-

structuur, waarin in kleine (jaarlaag)teams volgens de methodiek van Stichting LeerKracht zal worden 

gewerkt. Deze nieuwe werkwijze is eerder in het bestuursverslag al uitvoerig beschreven.  

 

Werking van het interne risicobeheerings- en controlsysteem 
 

Het financiële planning- en controlinstrument maakt onderdeel uit van het interne risicobeheersings- 

en controlsysteem. De school hanteert in dit verband een vijfjarige financiële planning van 

kalenderjaren en schooljaren. Hierbij valt een schooljaar dat loopt van augustus tot en met 

september voor vijf maanden (5/12) in het ene kalenderjaar en voor zeven maanden (7/12) in het 

andere kalenderjaar. De schooljaren vormen de basis voor het bepalen van de personele formatie 
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(formatieplan). Voor het onderwijzend personeel is hierbij het aantal lessen dat nodig is om de 

gehele leerlingenpopulatie te bedienen de belangrijkste factor.  

 

In het najaar wordt een meerjarenbegroting opgesteld door de controller in overleg met de rector en 

de teamleiders. Deze wordt in de decembervergadering van de Raad van Toezicht vastgesteld. 

Het controlsysteem bestaat uit een tussentijdse rapportage tot en met juli en een jaarverslag. Bij de  

tussentijdse rapportage wordt een prognose voor het gehele jaar opgenomen. Een tussentijdse  

rapportage over zeven maanden sluit goed aan bij de systematiek van een planning op basis van 

school- en kalenderjaren. 

Daarnaast wordt er voor de formatieve inzet gebruikt gemaakt van een online programma dat inzicht 

in en beheersing biedt van alle aspecten van formatieplanning, lessenverdeling en taaktoedeling in 

het onderwijs. Tot slot kan in een kleine en een platte organisatie als het Jordan directe monitoring 

plaatsvinden door de controller, die tevens één van de teamleiders van het Jordan MLU is.  

In de werkwijze met het administratiekantoor is ervoor gekozen om alle salarismutaties en 

betalingsopdrachten te laten fiatteren door de rector. 



Stichting Jordan Montessori Lyceum Utrecht

JAARREKENING
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Stichting Jordan Montessori Lyceum Utrecht

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
En vergelijkende cijfers 2020. - na verwerking resu ltaatbestemming -

€ € € €
1 ACTIVA

1.1 Vaste Activa
1.1.2 Materiële vaste activa 2.198.746         1.599.500         

Totaal vaste activa 2.198.746         1.599.500         

1.2 Vlottende Activa
1.2.2 Vorderingen 176.272            62.095              
1.2.4 Liquide middelen 3.059.292         3.418.304         

Totaal vlottende Activa 3.235.564         3.480.399         

TOTAAL ACTIVA 5.434.310         5.079.899         

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 3.881.109         3.363.508         
2.2 Voorzieningen 419.997            395.486            
2.4 Kortlopende schulden 1.133.204         1.320.905         

TOTAAL PASSIVA 5.434.310         5.079.899         

31-12-2021 31-12-2020
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Stichting Jordan Montessori Lyceum Utrecht

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
En vergelijkende cijfers 2020

€ € € € € €
3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 8.442.415     7.398.326     7.691.059     
3.5 Overige baten 499.258        492.027        364.844        

Totaal Baten 8.941.673    7.890.353    8.055.903    

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 6.655.226     6.487.617     6.298.428     
4.2 Afschrijvingen 322.405        338.000        265.166        
4.3 Huisvestingslasten 514.004        400.000        345.654        
4.4 Overige lasten 922.549        1.050.000     861.618        

Totaal lasten 8.414.183    8.275.617    7.770.866    

Saldo baten en lasten 527.491       -385.264      285.037       

6 Financiële baten en lasten
6.1 Financiële baten -                    -                    560               
6.2 Financiële lasten 9.889            -                    674               

Saldo financiële baten en lasten -9.889          -                   -114             

Totaal resultaat 517.601        -385.264       284.923        

Bestemming van het resultaat

2021 2020

De bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

Begroting 2021

60v0.1



Stichting Jordan Montessori Lyceum Utrecht

KASSTROOMOVERZICHT 2021
En vergelijkende cijfers 2020

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

 Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo baten en lasten) 527.491        285.037        

Aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat:
Afschrijvingen -/- 4.2 322.405        265.166        
Mutaties voorzieningen 2.2 24.512          5.126            

Totaal van aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat 346.917        270.292        

Veranderingen in werkkapitaal:
Voorraden 1.2.1 -                    -
Vorderingen 1.2.2 (excl. 1.2.2.14) -114.178       9.892            
Kortlopende schulden 2.4 (excl. 2.4.18) -187.701       109.231        

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal -301.879       119.124        

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 572.528        674.453        

Ontvangen interest 6.1.1 & 1.2.2.14 -                    560               
Betaalde interest 6.2.1 & 2.4.18 -9.889           -674              

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 562.639        674.339        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -921.650       -319.222       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -921.650       -319.222       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen 1.2.4 -359.012       355.117        

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €
Stand liquide middelen per 1-1 3.418.304     3.063.188     
Mutatie boekjaar liquide middelen -359.012       355.117        

Stand liquide middelen per  31-12 3.059.292     3.418.305     

2021 2020

2021 2020
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Kernactiviteiten

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

Verbonden partijen

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 € 

Gebouwen
480 2,50% 500

Installaties
120 10,00% 500

Kantoormeubilair en inventaris
120 10,00% 500

Huishoudelijke apparatuur
60 20,00% 500

Onderwijskundige apparatuur
48 25,00% 500

Onderwijsleerpakketten
120 10,00% 500

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.

Categorie

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten zijn 
verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

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 
aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in gehele 
euro's.
Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, 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.

Het verzorgen van (openbaar)primair onderwijs binnen de kaders gesteld door de Wet op het Primair 
Onderwijs

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van voorgaand jaar.
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Gebouwen

Terreinen

Voorraden

Vorderingen

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

Liquide middelen

Eigen vermogen

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

Omschrijving EUR
Doel
Beperkingen
Saldo 466.022€        
Doel
Beperkingen
Saldo 1.271.012€     
Doel
Beperkingen
Saldo 96.867€          

Voorzieningen

Deze rekenrente wordt als volgt bepaald:
Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).
Bij een negatieve uitkomst van de rekenrente zal deze op nul worden gesteld.

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.

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 

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur 
is aangebracht.

Voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. Bij de bepaling van de 
opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraad.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. De liquide 
middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en zijn direct opeisbaar. Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserve(s).

Reserve uitvoering 
meerjarenbeleid 
publiek

Aan de bestemmingsreserve

Reserve algemeen 
privaat

Resreve uitvoering 
meerjarenbeleid 
privaat

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld .

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.

Indien een voorziening gewaardeerd wordt tegen contante waarde wordt gerekend met een rekenrente.

Voor 2021 wordt er gerekend met een rekenrente van 0,00%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 
vastgesteld is op 2,00%, en de uitgangswaarde voorde inflatie 2,60% is.
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Voorziening groot onderhoud

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.

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.

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.

Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de CAO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn: 
·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
·        er heeft in 2021 geen indexatie plaatsgevonden
·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2021: 110,20%
·        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.

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 per component en de periode die telkens tussen 
de werkzaamheden aan dit component verloopt. Als de kosten uitgaan boven de boekwaarde van het 
component in de voorziening, worden de (meer)kosten verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de algemene reserve en aan de 
bestemde reserves die door het bestuur zijn bepaald.

Subsidies m.b.t. investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende 
actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.
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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.

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde
Waardeveranderingen van de volgende financiële instrumenten worden rechtstreeks verwerkt in de
staat van baten en lasten:
- Financiële activa en verplichtingen die onderdeel zijn van de handelsportefeuille;
- Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) met een beursgenoteerde onderliggende waarde;
- Gekochte leningen, obligaties (tenzij aangehouden tot einde looptijd) en aangehouden
  eigen-vermogensinstrumenten die beursgenoteerd zijn.

Waardeverminderingen van financiële instrumenten die op reële waarde gewaardeerd zijn, worden
verwerkt in de staat van baten en lasten. Voor gerealiseerde waardevermeerderingen van financiële
instrumenten die op reële waarde worden gewaardeerd met verwerking van de waardevermeerderingen
rechtstreeks in het eigen vermogen, dient het cumulatieve resultaat dat voorheen in het eigen vermogen
was opgenomen, te worden verwerkt in de staat van baten en lasten op het moment dat de
desbetreffende effecten niet langer in de balans worden verwerkt.

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.

Operationele activiteiten
Onder de operationele activiteiten is het saldo van de baten en lasten opgenomen welke in het
verslagjaar gerealiseerd zijn. Het saldo van de baten en lasten wordt gecorrigeerd met de lasten door
afschrijvingen, dotatie en vrijval van voorzieningen. Het saldo van de baten en lasten wordt tevens
gecorrigeerd met de fluctuatie van kortlopende vorderingen en schulden gedurende het verslagjaar. 
Ontvangsten en uitgaven uit rente gedurende het verslagjaar zijn ook opgenomen onder de operationele
activiteiten.

Investeringsactiviteiten
Uitgaven en inkomsten welke voortvloeien uit het respectievelijk aankopen en verkopen van duurzame
middelen.

Financieringsactiviteiten
Inkomsten en uitgaven welke voortvloeien uit het respectievelijk aangaan of aflossen van leningen.

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

De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop vindt plaats aan afnemers die 
voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van de instelling. Verkoop vindt plaats op basis van 
krediettermijnen tussen de 8 en 60 dagen. Voor grote leveringen kan een afwijkende krediettermijn van 
toepassing zijn. In dat geval worden aanvullende zekerheden gevraagd, waaronder garantiestellingen.

65v0.1



Stichting Jordan Montessori Lyceum Utrecht

1 Activa

1.1 Vaste Activa

1.1.2 Materiële vaste activa
1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6
Gebouwen Terreinen Inventaris en 

apparatuur
Overige materiële 
vaste activa

Vaste bedrijfs-
activa in 
uitvoering en 
vooruit-
betalingen op 
MVA

Niet aan de 
bedrijfsuit-
oefening 
dienstbare MVA

Totaal materiële 
vaste activa

€ € € € € € €

Stand per 01-01-2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 2.551.891              258.108                 1.606.389              66.899                   -                             -                             4.483.287              
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 1.674.340              54.016                   1.092.549              62.884                   -                             -                             2.883.788              
Cumulatieve herwaarderingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
Materiële vaste activa per 01-01-2021 877.552                 204.092                 513.840                 4.015                     -                             -                             1.599.499              

Verloop gedurende 2021
Investeringen 962.914                 20.618                   164.231                 -                             -                             -                             1.147.763              
Investeringen m.b.t. SUVIS Zeist -226.113               -                             -                             -                             -                             -                             -226.113               
Desinvesteringen -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
Afschrijvingen 178.066                 16.362                   134.917                 1.173                     -                             -                             330.517                 
Afschrijvingen m.b.t. SUVIS Zeist 8.113                     -                             -                             -                             -                             -                             8.113                     
Mutatie gedurende 2021 566.849                 4.256                     29.314                   -1.173                    -                             -                             599.246                 

Stand per 31-12-2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 3.288.693              278.726                 1.770.620              13.568                   -                             -                             5.351.606              
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 1.844.292              70.378                   1.227.466              10.724                   -                             -                             3.152.860              
Cumulatieve herwaarderingen -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
Materiële vaste activa per 31-12-2021 1.444.400              208.348                 543.154                 2.844                     -                             -                             2.198.746              

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
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1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen
€ € € €

1.2.2.7 Ouders, studenten, deelnemers en cursisten 154.903             -                         
1.2.2.10 Overige vorderingen 4.136                 19.600               

Subtotaal vorderingen 159.039             19.600               

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 17.233               35.621               
1.2.2.15 Overige overlopende activa -                         6.873                 

Subtotaal overlopende activa 17.233               42.494               

Totaal Vorderingen 176.272             62.094               

1.2.4 Liquide middelen
€ € € €

1.2.4.1 Kasmiddelen 312                    266                    
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 2.479.507          2.838.566          
1.2.4.3 Tegoeden op spaarrekeningen 579.473             579.473             

Totaal liquide middelen 3.059.292          3.418.305          

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en zijn direct opeisbaar

31-12-2021 31-12-2020

31-12-2021 31-12-2020
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2.1 Eigen vermogen
Stand per Resultaat

Overige 
mutaties Stand per Stand per Resultaat

Overige 
mutaties Stand per

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020 1-1-2021 2021 2021 31-12-2021
€ € € € € € € €

2.1.1.1 Algemene reserve 465.736        286               -                    466.022        466.022        -                    -                    466.022        
2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 1.244.971     254.636        -                    1.499.607     1.499.607     547.601        -                    2.047.208     
2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 1.367.879     30.000          -                    1.397.879     1.397.879     -30.000         -                    1.367.879     

Totaal Eigen vermogen 3.078.586     284.922        -                    3.363.508     3.363.508     517.601        -                    3.881.109     

De toelichting over de beperkte doelstellingen van de reserves zijn vermeld in de Grondslagen.

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)
Stand per Resultaat

Overige 
mutaties Stand per Stand per Resultaat

Overige 
mutaties Stand per

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020 1-1-2021 2021 2021 31-12-2021
€ € € € € € € €

2.1.1.2.2 Reserve uitvoering meerjarenbeleid publiek 1.244.971     254.636        1.499.607     1.499.607     547.601        2.047.208     

1.244.971     254.636        -                    1.499.607     1.499.607     547.601        -                    2.047.208     

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)
Stand per Resultaat

Overige 
mutaties Stand per Stand per Resultaat

Overige 
mutaties Stand per

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020 1-1-2021 2021 2021 31-12-2021
€ € € € € € € €

2.1.1.3.1 Reserve uitvoering meerjarenbeleid privaat 96.867          30.000          126.867        126.867        -30.000         96.867          
2.1.1.3.2 Reserve algemeen privaat 1.271.012     -                    1.271.012     1.271.012     -                    1.271.012     

Totaal bestemmingsreserves (privaat) 1.367.879     30.000          -                    1.397.879     1.397.879     -30.000         -                    1.367.879     

2.2 Voorzieningen
Stand per Dotatie

Ont-
trekking Vrijval Stand per Bedrag Bedrag Bedrag

1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021 < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar
€ € € € € € € €

2.2.1 Personele voorzieningen 119.489        20.591          -2.995           -                    143.075        15.400          56.058          71.617          
2.2.3 Voorzieningen voor groot onderhoud 275.996        132.000        131.074        -                    276.922        276.922        -                    -                    

Totaal voorzieningen 395.486        152.591        128.079        -                    419.997        292.322        56.058          71.617          

2.2.1 Personele voorzieningen
Stand per Dotatie

Ont-
trekking Vrijval Stand per Bedrag Bedrag Bedrag

1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021 < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar
€ € € € € € € €

2.2.1.7 Overige personele voorzieningen 119.489        20.591          -2.995           -                    143.075        15.400          56.058          71.617          

Totaal personele voorzieningen 119.489        20.591          -2.995           -                    143.075        15.400          56.058          71.617          
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2.4 Kortlopende schulden
€ € € €

2.4.8 Crediteuren 118.739        68.803          
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 325.311        398.526        
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 92.003          162.287        
2.4.12 Kortlopende overige schulden 1.387            1.560            

Subtotaal vorderingen 537.440        631.177        

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 28.667          92.838          
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen -                    197.989        
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 200.551        193.032        
2.4.19 Overige overlopende passiva 366.546        205.870        

Subtotaal overlopende pasiva 595.764        689.729        

Totaal Kortlopende schulden 1.133.204     1.320.906     

31-12-2021 31-12-2020
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTING EN

Rechten

Er zijn geen niet in de balans opgenomen rechten.

Verplichtingen

De volgende niet in de balans opgenomen verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Bedrag
nr. Omschrijving van t/m Looptijd per maand < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar Totaal

Mndn € € € € €

1 BNP Paribas 01-01-21 31-07-22 19 345               2.415            -                     -                     2.415             
2 BIGA schoonmaakbedrijf 01-01-21 31-12-22 24 11.266          135.192        -                     -                     135.192         
3 Konica Minolta 01-01-21 31-12-23 36 134               1.608            1.608             -                     3.216             

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

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen
€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 6.961.705     6.561.945     6.696.332     

Totaal rijksbijdragen 6.961.705     6.561.945     6.696.332     

3.1.2 Overige subsidies
3.1.2.1 Overige subsidies OCW 1.294.255     645.001        793.495        

Totaal Overige subsidies 1.294.255     645.001        793.495        

3.1.4 Ontvangen doorbetaling rijksbijdragen SWV 186.455        191.380        201.232        

Totaal Rijksbijdragen 8.442.415     7.398.326     7.691.059     

3.5 Overige baten
€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 12.450          13.000          15.830          
3.5.2 Detachering personeel 14.097          35.000          31.066          
3.5.5 Ouderbijdragen 230.887        230.027        266.577        
3.5.9 Catering 24.932          24.000          16.096          
3.5.10 Overige 216.892        190.000        35.275          

Totaal overige baten 499.258        492.027        364.844        

4 Lasten

4.1 Personeelslasten
€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en 
pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 4.754.116     6.265.374     4.684.914     
4.1.1.2 Sociale lasten 875.771        -                    870.375        
4.1.1.5 Pensioenpremies 762.663        -                    731.731        

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 6.392.550     6.265.374     6.287.020     

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 25.210          -                    -15.068         
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 119.139        70.000          44.532          
4.1.2.3 Overige 203.084        252.243        86.641          

347.433        322.243        116.105        

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel
4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 84.757          100.000        104.697        

Af: Ontvangen uitkeringen personeel 84.757          100.000        104.697        

Totaal personeelslasten 6.655.226     6.487.617     6.298.428     

Gemiddeld aantal werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 104 in 2021 (2020: 96). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld aantal werknemers.

Bestuur / Management 2 2
Personeel primair proces 81 72
Ondersteunend personeel 21 22

Totaal gemiddeld aantal werknemers 104 96

Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland in 2021 (2020: 0).

2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020
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4.2 Afschrijvingen
€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa 322.405        338.000        265.166        

Totaal afschrijvingen 322.405        338.000        265.166        

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa
€ € € € € €

4.2.2.1 Gebouwen 169.953        173.758        142.699        
4.2.2.2 Terreinen 16.362          20.000          9.435            
4.2.2.3 Inventaris en apparatuur 134.917        144.242        111.860        
4.2.2.4 Overige materiële vaste activa 1.173            -                    1.173            

Totaal afschrijvingen 322.405        338.000        265.167        

4.3 Huisvestingslasten
€ € € € € €

4.3.1 Huur 27.897          -                    -                    
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 29.522          22.000          23.146          
4.3.4 Energie en water 167.268        70.500          66.867          
4.3.5 Schoonmaakkosten 140.822        159.000        128.058        
4.3.6 Belastingen en heffingen 11.153          12.000          4.987            
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 132.000        132.000        117.000        
4.3.8 Overige 5.343            4.500            5.595            

Totaal huisvestingslasten 514.004        400.000        345.654        

4.3.8 Overige huisvestingslasten € € € € € €

4.3.8.2 Bewaking/beveiliging 4.556            4.000            5.595            

5.343            4.500            5.595            

4.4 Overige lasten
€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 191.930        170.000        179.892        
4.4.2 Inventaris en apparatuur 605               1.000            1.051            
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 405.592        384.000        363.071        
4.4.5 Overige 324.421        495.000        317.605        

Totaal overige lasten 922.549        1.050.000     861.619        

4.4.1 Administratie en beheerlasten € € € € € €

4.4.1.1 Administratie en beheerslasten 165.232        145.800        159.654        
4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 21.225          15.700          15.825          
4.4.1.4 Kantoorartikelen 4.254            8.500            3.215            
4.4.1.5 Overige administratie- en beheerslasten 1.219            -                    1.198            

Totaal administratie en beheerlasten 191.930        170.000        179.892        

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

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.

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020
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4.4.5 Overige lasten
€ € € € € €

4.4.5.1 Wervingskosten 39.164          13.000          4.172            
4.4.5.2 Representatiekosten -351              -                    321               
4.4.5.3 Huishoudelijke kosten 15.405          5.700            9.194            
4.4.5.4 Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten 108.135        327.100        174.168        
4.4.5.6 Contributies 22.245          25.000          22.455          
4.4.5.7 Abonnementen 2.986            3.200            3.132            
4.4.5.8 Medezeggenschapsraad 3.255            2.500            2.151            
4.4.5.9 Verzekeringen 12.778          8.500            11.082          
4.4.5.10 Reproductiekosten, drukwerk, schoolgids 17.582          25.000          15.536          
4.4.5.12 Culturele vorming 10.602          10.000          9.873            
4.4.5.13 Overige overige lasten 92.620          75.000          65.520          

Totaal overige lasten 324.421        495.000        317.604        

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten
€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -                    -                    560               

-                    -                    560               

6.2 Financiële lasten
€ € € € € €

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 9.889            -                    674               

9.889            -                    674               

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

€ €

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.1.2.2 Reserve uitvoering meerjarenbeleid publiek 547.601          

Totaal bestemmingsreserves publiek 547.601          

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.1.3.1 Reserve uitvoering meerjarenbeleid privaat -30.000           

Totaal bestemmingsreserves privaat -30.000           

Totaal resultaat 517.601          

2021
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.
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VERBONDEN PARTIJEN

Niet van toepassing, er zijn geen verbonden partijen die toegelicht dienen te worden.
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VERANTWOORDING SUBSIDIES

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

G1. Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving Kenmerk Datum

DUS-I IOP tijdvak 2020-2021 IOP2-76753-VO 16-10-2020
DUS-I Toekenning onnodig zittenblijven VO 2021-2023 VOZ21203 25-05-2021

G2A. Subsidies met verekeningsclausule, aflopend

Omschrijving Kenmerk Datum
Bedrag 
toewijzing

Ontvangen 
t/m 2020

Lasten t/m 
2020

Stand 
1-1-2021

Ontvangen 
in 2021

Lasten in 
2021

-€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

G2B. Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend

Omschrijving Kenmerk Datum
Bedrag 
toewijzing

Ontvangen 
t/m 2020

Lasten t/m 
2020

Stand 
1-1-2021

Ontvangen 
in 2021

Lasten in 
2021

-€               -€               -€               -€               -€               -€               -€               

Toewijzing

Toewijzing

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar 
conform de subsidiebeschikkingen 
geheel uitgevoerd en afgerond

Ja
Nee

Te 
verrekenen 
31-12-2021

Toewijzing Nog te 
besteden 
31-12-2021
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Op de stichting is het bezoldigingsmaximum voor het onderwijs van toepassing.

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2021
Gemiddelde totale baten 4
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 2
Totaal aantal complexiteitspunten 7

Bezoldigingsklasse C

Bezoldigingsmaximum 149.000€     

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.

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
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 inidicatie van de complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

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.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Gegevens 2021

Naam

Johanna Paulina 
Catharina Maria 
van den Hoeven-

Gerardus 
Looijschelder

Ingrid Elisabeth van der 
Neut

Functiegegevens Adjunct directeur / 
Lid College van 
Bestuur

Directeur / 
Voorzitter College 
van Bestuur

Directeur / Voorzitter 
College van Bestuur

Aanvang functievervulling in 2021 01-01 01-05 01-01
Einde functievervulling in 2021 02-04 31-12 12-04
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0000 1,0000 1,0000
Dienstbetrekking nee ja nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 27.387€                 73.828€                 32.999€                        
Beloningen betaalbaar op termijn 4.600€                   14.093€                 5.662€                          
Subtotaal 31.986€                 87.921€                 38.661€                        

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 37.556€                 100.014€               41.638€                        

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -€                           -€                           -€                                 

Bezoldiging 31.986€                 87.921€                 38.661€                       

Het bedrag van de overschrijding -€                           -€                           -€                                 
de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling0 0 0

Gegevens 2020
Functiegegevens Adjunct directeur / 

Lid College van 
Bestuur

Directeur / 
Voorzitter College 
van Bestuur

Directeur / Voorzitter 
College van Bestuur

Aanvang functievervulling in 2020 01-01 00-01 01-01
Einde functievervulling in 2020 31-12 00-01 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0000 0,0000 1,0000
Dienstbetrekking ja 0 ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 91.659€                 -€                           100.928€                      
Beloningen betaalbaar op termijn 16.361€                 -€                           18.188€                        
Subtotaal 108.020€               -€                           119.116€                      

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 143.000€               -€                           143.000€                      

Bezoldiging 108.020€               -€                           119.116€                     

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbet rekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder  
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functiev ervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf 
de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 
topfunctionaris worden aangemerkt
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WNT-VERANTWOORDING 2021

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

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaans 1 
t/m 12 van de functievervulling.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Niet van toepassing, er zijn geen toezichthoudende topfunctionarissen.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Gegevens 2021
Naam Functie
Astrid Maria Hubertina Ottenheym-Vliegen Lid Raad van Toezicht
Erica Hendria Catharina Aalsma Voorzitter Raad van Toezicht
Jaap Titus de Mare Lid van Raad van Toezicht
Johannes Gerhardus Grievink-Boudewijn Lid van Raad van Toezicht

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging v an € 1.700 of minder

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris 
worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.

82v0.1



Stichting Jordan Montessori Lyceum Utrecht

WNT-VERANTWOORDING 2021

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen inclusief degene die op grond van 
zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al 
zijn/haar functies bij het bevoegd gezag en eventuele aan deze WNT-instelling 
gelieerde rechtspersonen.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de 
anticumulatie bepaling van toepassing is.

Niet van toepassing, er zijn geen (voormalige) (aangemerkte) leidinggevende 
topfunctionarissen met een dienstbetrekking bij een of meer andere WNT-instellingen.
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GEGEVENS OVER RECHTSPERSOON

Statutaire naam: Stichting Jordan Montessori Lyceum Utrecht
Juridische vorm Stichting
Vestigingsplaats Zeist
Nr. Bevoegd gezag 76753
Nr. Handelsregister: 41178565
Webadres: www.jordanmlu.nl

Adres: Jordanlaan 3
3706 TE 
Zeist

Telefoonnummer: 030-6954708
E-mailadres: info@jordanmlu.nl

Contactpersoon: Gerardus Looijschelder
Telefoonnummer: 06-18583202
E-mailadres: Rector@jordanmlu.nl

RIO-instellingscodes 02TH
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT

UTRECHT

Gerardus Looijschelder Astrid Maria Hubertina Ottenheym
Voorzitter college van bestuur Lid Raad van Toezicht

Erica Hendrika Catharina Aalsma Jaap Titus de Mare
Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

Boudewijn Johannes Gerhardus Grievink
Lid Raad van Toezicht
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OVERIGE GEGEVENS
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STATUTAIRE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Er is statutair niets geregeld inzake de bepaling van het resultaat
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