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1 HET SCHOOLBESTUUR

Dit hoofdstuk bevat generieke informatie over het schoolbestuur. Hoe ziet de organisatie eruit? Waar 
staat het schoolbestuur voor? En met welke partijen wordt er op welke manier samengewerkt?

1.1 ORGANISATIE

1.1.1 Contactgegevens

Naam schoolbestuur Stichting Mytylschool Gabriel
Bestuursnummer 74127
Ad res Kooikersweg 303

5223 KE 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer 073-2005500
Email info(5)mvtvlschool-gabriel.nl
Website www.mvtvlschool-gabriel.nl
Scholenopdekaart httosV/scholenopdekaart.nl/middelbare-

scholen/8168/Mvtvlschool-Gabriel

1.1.2 Contactpersoon en juridische structuur

Naam contactpersoon C. Lambrichts
Functie directiesecretaresse
Telefoonnummer 073-2005500

Juridische structuur Stichting

1.1.3 Organisatiestructuur

De dagelijkse aansturing van de organisatie is belegd bij de twee schoolleiders SO en VSO. 
Eindverantwoordelijk is de directeur-bestuurder die ook als enige functionaris verantwoordelijk is voor 
de definitieve besluitvorming. De school wordt ondersteund door de gebruikelijke staffuncties. De 
Externe Dienstverlening zorgt voor de ambulante begeleiding van leerlingen op een aantal scholen in 
het regulier basisonderwijs die onder hun eigen schoolbestuur ressorteren.

1.1.4 Governance Code

In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit 
van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Het bestuur handhaaft deze 
code onverkort
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1.1.5 Functiescheiding

De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht 
binnen organisaties voor primair onderwijs. Op Mytylschool Gabriel (MSG) is de organieke scheiding van 
toepassing, dat wil zeggen dat de functies bestuur en intern toezicht in aparte lagen zijn georganiseerd.

1.1.6 Bestuur

De stichting kent een eenhoofdig bestuur:

Naam I.B. Oelen
Functie directeur-bestuurder
Nevenfuncties ■ Lid RvC woningbouwvereniging Viveste te Houten;

■ Voorzitter bestuur samenwerkingsverband PO De Meierij;
■ Voorzitter bestuur LOOK.

1.1.7 Intern toezichtsorgaan

De Raad van Toezicht (RvT) fungeert als klankbord en adviseur voor de bestuurder, maar houdt ook
toezicht op bet beleid van de directeur-bestuurder en op de algehele gang van zaken binnen MSG.
Daarnaast vervult hij de rol van werkgever van de directeur-bestuurder.

De RvT heeft de extern accountant (WIJS Accountants) aangesteld als adviseur van de RvT.

De RvT heeft in 2019 vier keer vergaderd. Onderwerpen die de RvT heeft behandeld zijn onder meer:
■ Themabespreking over de Kennisgroep Speciaal en een bespreking over Digitale media;
■ Het bestuursformatieplan 2019-2020, de topstructuur en het Werkverdelingsplan 2019-2020;
■ De voortgang van het strategisch schoolplan;
■ Begroting, meerjarenraming, bestuursrapportages, kwartaalrapportages, audits, dashboards, 

jaarrekening en -verslag;
■ Diverse beleidsdocumenten zoals het beleidsplan Digitale media, de staat van het onderwijs en de 

Regie op onderwijskwaliteit;
■ Het medewerkerstevredenheidsonderzoek;
■ Het toezicht op de samenwerkingsverbanden en de risico's;
■ Een themabijeenkomst is gewijd aan netwerkregie en het netwerkportfolio;
■ De benoeming van mevrouw N. Raaijmakers als nieuw lid RvT met ingang van 1 april 2019 ter 

opvolging van mevrouw T. Schiferli en de heer W. Peters tot voorzitter van de RvT per 1 april 2020 
en de werving van nieuwe leden in verband met het afscheid per 1 april 2020 van de voorzitter en 
een lid van de RvT wegens einde termijn;

■ De jaarlijkse beoordeling van de bestuurder-directeur;
■ De verlenging van het contract van de bestuurder-directeur met ingang van 1 oktober 2020 voor de 

duur van 4 jaar.

De RvT kent twee (voorbereidings)commissies: de audit-commissie en de agenda/remuneratie-
commissie. Beide commissies komen vier- of vijfmaal per jaar bijeen. Ook in 2019 was dit het geval.
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De RvT heeft zich over de voortgang van de gang van zaken in de organisatie dit jaar tweemaal laten 
informeren in gesprekken met de Medezeggenschapsraad (MR). Vender worden jaarlijks gesprekken 
met diverse (groepen van) medewerkers gevoerd in verband met het functioneren van de directeur- 
bestuurder.

De leden van de RvT brengen in principe elk jaar werkbezoeken aan de school om daarmee de 
verbinding te behouden met het onderwijs, leerlingen, ouders en medewerkers. Dit jaar heeft de RvT 
ook kennis gemaakt met het GAB-lab.

In het kader van opleiding en studie volgen de leden ook relevante opleidingen of bijeenkomsten, al dan 
niet buiten MSG om. De jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de RvT is in verband met de 
(komende) wijzigingen in de samenstelling verplaatst naar mei 2020.

Vender is er tussentijds regelmatig overleg tussen de voorzitter van de RvT en de directeur-bestuurder. 
Door al die overleggen, opleidingen en bijeenkomsten blijft de RvTgoed op de hoogte van de 
ontwikkelingen binnen en buiten de school. Hiermee dragen wij ertoe bij dat het goed blijft gaan met 
onze leerlingen, ons personeel en ons bestuur.

De begroting 2019 met bijbehorende meerjarenraming die in dit jaarverslag zijn verwerkt zijn 
goedgekeurd door de RvT. Ook is de intentie van de RvT om het jaarverslag 2019 in juni 2020 goed te 
keuren. In 2019 is het jaarverslag 2018 goedgekeurd.

De RvT heeft toezicht gehouden op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de Code 
Goed Bestuur en de mogelijke afwijkingen van die code. Ook heeft de RvT toegezien op de rechtmatige 
verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming van de middelen.

Mr. dr. H.A.W. Snijders 
Voorzitter Raad van Toezicht

Het intern toezicht is - afgeleid van de Plan-Do-Check-Act cyclus - als voIgt georganiseerd:

Onderwerp Frequentie Directeur- Raad van Toezicht/ Medezeggen-
bestuurder technische commissies schapsraad en

oudercommissie
Strategisch beleids-/ 
schoolplan

Eens per 4 jaar Stelt vast Besluitvorming na advies 
auditcommissie

Advies

Begroting en 
meerjarenraming

Jaarlijks Stelt vast Besluitvorming na advies 
auditcommissie

Advies

Trimesterrapportage Twee keer per 
jaar

Stelt vast Besluitvorming na advies 
auditcommissie

Advies

Bestuursformatieplan Jaarlijks Stelt vast Informatief Instemming
Jaarverslag Jaarlijks Stelt vast Besluitvorming na advies 

auditcommissie
Advies

Beleidsdocumenten Afhankelijk 
van noodzaak

Stelt vast Informatief op basis van 
advies auditcommissie 
en/of Agenda-/ 
remuneratiecommissie

Informatief
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De Raad van Toezicht wordt per 31 december 2019 gevormd door:

Naam Hoofdfunctie Nevenfuncties Aandachtsgebied/
commissie

Dhr. mr. dr. H.A.W. Snijders Adviseur ■ Lid Raad van Toezicht Shoko, Voorzitter agenda-/
Voorzitter Rechtbank Veldhoven; remuneratiecommissie

Limburg, ■ Lid commissie van Beroep
Maastricht Stichting Mediation in Milieu
(parttime)

■

en Ruimtelijke Ordening, 
Utrecht;
Voorzitter vereniging van 
mede-eigenaren, villa Gotha, 
Lanaken;

■ Voorzitter Raad van Beheer 
Domein Petersheim,
Lanaken.

Dhr. drs. W. Peters Mede-eigenaar ■ Voorzitter bestuur CVVE Voorzitter
Lid van: Winkelcentrum De Bus te auditcommissie

■ Werk Helmond;
Succesvol ■ Voorzitter bestuur Stichting
Nederland Hellemond Gift;
BV ■ Vicevoorzitter Raad van

■ Peterson Toezicht Salto te Eindhoven;
Vastgoed BV ■ Lid Raad van Toezicht 

zorgcentrum Vincent Depaul 
te Panningen.

Dhr. J.A. van Grieken - ■ Voorzitter Centrale Lid agenda-/
Lid Clientenraad UWV. remuneratiecommissie

Mw. J.J. Joppe, MSc Voorzitter Raad ■ Vicevoorzitter bestuur Actiz Lid auditcommissie
Lid van Bestuur (einde per 31-12-2019);

Zorggroep Elde ■ Vicevoorzitter Raad van
te Boxtel

■
Toezicht Severinus;
Lid bestuur Cooperatie
PGGM (einde per 31-12- 
20190;

■ Lid Raad van Toezicht 
Koninklijke Auris Groep.

Mw. drs. W.A.M. Directeur ■ Lid Raad van Toezicht
Raaijmakers Onderwijs & Dongemond College te
Lid Onderzoek

Catharina
Ziekenhuis
Eindhoven

Raamsdonksveer/Made
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Mutaties na 31 december 2019:
Met ingang van 1 april 2020 treden af:
• Dhr. mr. dr. H.A.W. Snijders, voorzitter RvT
• Dhr. J.A. van Grieken, lid RvT

Met ingang van 1 april 2020 treedt mevrouw M. Brouns als lid van de Raad van Toezicht toe.

1.1.8 Medezeggenschap 

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) van MSG bestaat uit vijf personeelsleden en vier ouders. De 
personeelsgeleding wordt vertegenwoordigd door afgevaardigden uit diverse functies; leerkrachten, 
assistenten, therapeuten, externe dienstverlening. De oudergeleding bestond tot augustus 2019 uit 
ouders SO en VSO maar nu uit alleen ouders vanuit het SO. Het is onze intentie om een goede 
afspiegeling te krijgen van MSG maar dat hangt af van de kandidaten die zich beschikbaar stellen voor 
een plaats in de MR.

Het dagelijks bestuur van de MR wordt gevormd door:
■ Mw. D. van Heukelom (voorzitter)
■ Dhr. J. Meesters (vicevoorzitter)
■ Dhr. K. Pelger (secretaris)

In 2019 hebben twee nieuwe personeelsleden (een leerkracht en een assistent) plaatsgenomen in de 
personeelsgeleding van de MR in verband met het vertrek van twee zittende leden. Gemiddeld een keer 
per zes weken vindt er een vergadering plaats met de directeur-bestuurder. De oudergeleding sluit 
gemiddeld vijf keer per jaar aan.
Tweemaal per jaar vergadert de RvT met de MR; eenmaal betreft het een teamvergadering, de tweede 
keer betreft het, het functioneren van het bestuur van MSG.
De MR wordt nauw betrokken bij de beleidsvorming van de verschillende domeinen zoals 
onderwijskwaliteit, arbeidsomstandigheden, formatie en (nieuwe) wet- en regelgeving. Naast de 
jaarlijks terugkerende onderwerpen als begroting, formatieplan, meerjarenformatiebeleid en 
jaarrekening waren in 2019 onder meer invoering 5-gelijke-dagen-model en evaluatie pilot 
normjaartaak belangrijke onderwerpen.

De vergaderingen verlopen in een open, opbouwende en vertrouwelijke sfeer. Via de memo (personeel) 
en de nieuwsbrief (ouders en personeel) wordt gecommuniceerd over de activiteiten van de MR naar 
de achterban.

Ouderraad
De ouderraad (OR) bestaat uit gemiddeld drie ouders die 2-3 keer per jaar vergaderen met de directeur- 
bestuurder van MSG. Deze besprekingen vinden in goed en vertrouwelijk overleg plaats. De OR streeft 
ernaar een afspiegeling te zijn van school en is daarom steeds zoekende naar nieuwe leden uit 
verschillende leerroutes. De OR heeft in 2019 voor de tweede keer de algemene ouderavond 
georganiseerd. Dit was wederom een groot succes. Ook heeft hij meegedacht op welke wijze 
ouderparticipatie vorm kan krijgen binnen MSG. Dit wordt verder uitgewerkt in 2020.
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1.2 PROFIEL

1.2.1 Missie&visie 

Missie
Wij zijn trots op onze leerlingen en hun ouders, op de enorme kracht die zij laten zien. Ons motto is 
daarom 'niet voor watjes'. Vanuit dit motto en drie kernwaarden werken wij aan het bereiken van ons 
belangrijkste doel/onze missie:

Authentiek
Wij willen echt en open zijn. Samen optrekken en in de wereld van onze leerlingen staan. Omdat we 
weten dat we hen het best begrijpen en verder helpen door oprecht te zijn, goed te kijken en naar ze te 
luisteren. Dat is overigens geen trucje of een hooding die we aannemen wanneer het uitkomt. Het is de 
basis van alles wat we doen. Een continu proces waarin we elke dag opnieuw leren van de beste 
voorbeelden op dat gebied, namelijk de leerlingen zelf.

Eigenwiis
We doen de dingen niet omdat ze zo moeten of omdat het zo voorgeschreven is. We doen de dingen 
vooral omdat we geloven in een aanpak waarbij we, binnen de gestelde kaders, de mogelijkheden van 
elk afzonderlijk kind en jongere centraal stellen. Dat betekent, dat we niet altijd de paden kiezen die al 
begaan zijn. Wij kiezen vooral voor oplossingen die de leerlingen verder helpen in een wereld die 
continu verandert.

Ambitieus
Door achterover leunen en afwachten kom je er niet. Daarom zijn we naast coachend, begeleidend en 
docerend ook ondernemend. Vanuit die rol hebben we de ambitie om het beste uit elk individueel kind 
en jongere te halen. Vanuit diezelfde ambitie zorgen we ervoor dat we altijd aangesloten zijn op de 
nieuwste inzichten, gaan we geen uitdaging uit de weg, zijn we uitermate oplossingsgericht ingesteld en 
zetten we door waar anderen opgeven.

Visie
MSG biedt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en specialistische ondersteuning aan leerlingen 
met een lichamelijke of meervoudige beperking of chronische/langdurige ziekte.

Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat onze aanpak, ons onderwijs en onze ondersteuning de 
leerlingen toerust om een plek in de maatschappij in te nemen. Dit doen wij doorspecialistisch 
onderwijs te bieden in het Kinderexpertisecentrum Atlent. Atlent integreert onderwijs, revalidatie, zorg, 
dagbesteding en opvang. Atlent mobiliseert de cognitieve, fysieke en sociale potenties van het kind in 
samenhang met de maatschappelijke context waarin het opgroeit. Onze inspanningen zijn erop gericht 
dat onze leerlingen nu en in de toekomst een optimale graad van autonomie en maatschappelijke 
participatie bereiken.

Wij bieden een breed, innovatief en geintegreerd pakket aan van onderwijs, revalidatie, zorg, 
dagbesteding en opvang.
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1.2.2 Kernactiviteiten

We bieden onderwijs, zorg en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met, in ieder geval, een 
medisch-fysieke ondersteuningsbehoefte. We hebben ook een externe dienst, voor specialistische 
begeleiding van leerlingen met een medisch-fysieke beperking in bet regulier onderwijs. Onze school is 
daarom onderdeel van Kinderexpertisecentrum Atlent. We werken samen en delen een gebouw met 
andere gespecialiseerde instellingen.

Naast MSG zijn dit:
■ SWZ (Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen, voor mensen met een lichamelijke of 

meervoudige beperking);
* Tolbrug Specialistische Kinderrevalidatie;
■ Eerstelijns praktijk Hoge Vliert (kinder)fysiotherapie, ergotherapie en logopedie);
■ Cello (zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking);
■ Zwemschool beter zwemmen (zwemles voor kinderen met en zonder beperking).

Samen bieden we als Atlent onderwijs, revalidatiezorg, dagbesteding, arbeidstoeleiding en 
buitenschoolse opvang onder een dak.

1.2.3 Strategisch beleidsplan

In 2019 hebben wij verder invulling gegeven aan de diverse thema's uit het strategisch schoolplan. In 
ieder geval gaan we aan de slag met uitvoering geven aan het digitaal mediabeleid, vernieuwen van 
diverse methodieken, stagemogelijkheden voor onze leerlingen, uitbreiden aanbod Atlent en 
vormgeven van het thema werkplezier met medewerkers. Alle activiteiten vallen binnen onderstaande 
thema's:

Zelfbewuste leerlingen
Leerlingen die zich bewust zijn van hun talenten, mogelijkheden en beperkingen. Die zelfbewust, 
authentiek, eigenwijs en ambitieus leven midden in de maatschappij. Dan is ons belangrijkste doel 
geslaagd.

Onderscheidend en eigentijds
Wij staan bekend als een school met een specialistisch aanbod voor leerlingen met, in ieder geval, een 
ondersteuningsbehoefte als gevolg van een medisch-fysieke beperking of langdurige ziekte. We hebben 
een rol 'voor in het (V)SO-peloton' op het gebied van ICT en passen ons aanbod aan op de nieuwste 
inzichten en mogelijkheden.

Kansen zien en ondernemen
Binnen en buiten KEC Atlent zoeken en bespreken wij kansen en benutten deze, als ze bijdragen aan het 
bereiken van ons belangrijkste doel.

Sterker door samenwerken
We versterken de ouderbetrokkenheid, onze samenwerking met partners en onze relatie met het 
regulier onderwijs en andere scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
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1.2.4 Toegankelijkheid &toelating

Binnen de doelgroep van MSG is in toenemende mate sprake van comorbiditeit (het tegelijkertijd 
aanwezig zijn van verschillende stoornissen of problemen). Zo kan er naast een medisch-fysieke 
ondersteuningsbehoefte (al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking) bijvoorbeeld 
sprake zijn van een visuele of auditieve beperking, een stoornis in aandacht of concentratie of een 
stoornis binnen het autistisch spectrum. De cognitieve mogelijkheden van de leerlingen varieren van 
een diepe verstandelijke beperking tot een (boven) gemiddeld niveau. De fysiek-motorische 
mogelijkheden van de leerlingen varieren van totale afhankelijkheid van anderen, bij algemene 
dagelijkse handelingen of bij de onderwijsvoorwaardelijke (fijn-)motorische activiteiten en handelingen, 
tot (bijna) totale zelfstandigheid.

Bij de meeste leerlingen is sprake van een ondersteuningsbehoefte op meerdere domeinen, maar in 
ieder geval is bij alle leerlingen sprake van een ondersteuningsbehoefte op medisch-fysiek gebied.
Naast de medisch-fysieke ondersteuningsbehoefte is bij bijna alle leerlingen sprake van een 
ondersteuningsbehoefte op een of meerdere andere domeinen: Leren en Ontwikkeling, Sociaal- 
emotioneel functioneren en gedrag, Communicatie, Praktische redzaamheid.
In overleg met ouders, betrokken arts en gedragsdeskundige wordt een ontwikkelingsperspectief 
vastgesteld dat de basis vormt voor het onderwijsaanbod aan de leerling.
Het specifieke ondersteuningsaanbod wordt per leerling op maat geboden. Het is afgestemd op de voor 
de leerling vastgestelde uitstroombestemming (dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs) en de 
competenties en vaardigheden die daar bij horen.

Per leerroute staat bovenstaande uitgewerkt in het School Ondersteunings Profiel SO en VSO.

De schoolondersteuningsprofielen vindt u hier:
https://www.mvtvlschool-gabriel.nl/categorv/organisatie/mvtvlschool-gabriel/

1.3 DIALOOG

1.3.1 Belanghebbenden

MSG is zich ervan bewust dat zij moet samenwerken met verschillende partners. Het is daarom van 
belang een netwerk op te bouwen en netwerkwaarde te creeren die ons belangrijkste doel helpt te 
realiseren. Samenwerken vormt de rode draad in een groot aantal onderwijs- en zorgvraagstukken en 
uitdagingen. Samenwerken zorgt voor een goede aansluiting naar vervolgonderwijs, kennisdeling en 
- ontwikkeling van de medewerkers, geeft op een goede manier invulling aan passend onderwijs, 
strategisch personeelsbeleid en zorg voor de leerlingen. Het vraagt om passende netwerken voor MSG.

De doelstellingen van het netwerkportfolio zijn daarom:
■ Overzicht geven in de huidige netwerkpartners;
* Beschrijven van de toegevoegde waarde en doelstelling van het netwerk;
■ De uitsplitsing in doelstellingen gericht op leerlingen/ouders, strategic van MSG en kennis met 

betrekking tot het werken bij MSG;
■ Een stappenplan voor het analyseren en bijstellen van het netwerkprotfolio.
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Op 12 februari 2019 werd een themabijeenkomst 'Netwerkregie en Bestuur & RvT' op school 
georganiseerd, gericht op bet belang van de relevante netwerken.

MSG participeert bestuurlijk in een zestal samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs:
• De Meierij SWV PO 30.05 en SWV VO 30-05
• Oss-Uden-Veghel SWV PO 30-06 en SWV VO 30-06
• Waalwijk SWV PO 30-10 en SWV VO 30-09

1.3.2 Klachtenbehandeling

In 2019 heeft de vertrouwenspersoon twee klachten ontvangen. De vertrouwenspersoon schrijft 
hierover in bet verslag:

Er hebben twee verschillende medewerkers een afspraak met mij gemaakt. Deze twee medewerkers 
genereerden twee verschillende meldingen. Een advies uitbrengen is bij een dusdanig laag 
meldingspercentage ondoenlijk, omdat Ik niet kan beoordelen of het incidenten betreft, we! kan Ik 
melden dot dit hele andere meldingen zijn dan in 2018.

Informatie met betrekking tot het klachtenbeleid vindt u bier

12 kenmerk 01.00 / 2020-076
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2 VERANTWOORDING BELEID

2.1 ONDERWIJS & KWALITEIT

2.1.1 Onderwijskwaliteit

In 2019 heeft MSG gewerkt aan het document Regie op onderwijskwaliteit. Hierin is cyclisch beschreven 
hoe wij onderwijskwaliteit definieren, hoe we er zicht op hebben, hoe we eraan werken en hoe we het 
verantwoorden.

2.1.2 Doelen en resultaten

Welke doelen heeft het schoolbestuur zichzelf gesteld ten aanzien van de onderwijskwaliteit en met 
welke resultaten? Beschrijf per doel:
• Het doel/beleidsvoornemen;
• Gehaald/deels behaald/niet behaald (met kleurcode);
• Een beknopte toelichting waarin staat waarom dit doel was gesteld, wat er gedaan is om het te 

halen en wat het vervolg gaat zijn, als dat nodig is.

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van de uitvoering van de eerste doelstellingen passend bij de 
ambities uit het strategisch schoolplan Durven en Doen:

1. Zelfbewuste Leerlingen

Gerealiseerd in 2019
We hebben een instrument geimplementeerd waarmee we de ontwikkeling van sociale competenties 
volgen en hebben hiervooreen norm gesteld.

We hebben diverse methodes (wereldorientatie, schrijven, nieuw picot-systeem, taalvaardigheid en 
spelling, rekenonderwijs, verkeer) in het SO herzien en geimplementeerd.

We hebben een transitieplan voor de uitstroomleerlingen VSO-leerroute %.

Doelstelling 2020
Wij hebben een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling gekozen.

Onderzoeken welk aanbod we kunnen realiseren op het gebied van handicapbeleving, 
sociaal/emotionele ontwikkeling en didactische ondersteuning op individueel niveau.

We onderzoeken de mogelijkheid van het behalen van deelcertificaten (vmbo-niveau) op de vakken 
Nederlands, Engels en wiskunde in samenwerking met een V(S)0 school binnen De Meijerij.
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2. Onderscheidend en eiRentijds

Gerealiseerd in 2019
We hebben een uitwerking van ons belangrijkste doel gemaakt, gericht op zelfstandig binnen spelen 
en leren. We maken gebruik van de mogelijkheden van het gebouw en onderzoeken bij andere scholen 
hoe het daar aanwezige onderwijsconcept bijdraagt aan de doelstelling om zelfstandig binnen te 
kunnen leren en spelen. Hierbij spelen technologische ontwikkelingen een nadrukkelijke rol. Voor dit 
beleidsvoornemen zullen we gebruikmaken van de private middelen van MSG.

In 2019 hebben we het plan.

Doelstelling 2020
We hebben een uitwerking van ons belangrijkste doel gemaakt gericht op zelfstandig binnen spelen en 
leren. We maken gebruik van de mogelijkheden van het gebouw en onderzoeken bij andere scholen 
hoe het daar aanwezige onderwijsconcept bijdraagt aan de doelstelling om zelfstandig binnen te 
kunnen leren en spelen. Hierbij spelen technologische ontwikkelingen een nadrukkelijke rol. Voor dit 
beleidsvoornemen zullen we gebruikmaken van de private middelen van MSG.

De uitvoering vindt plaats in 2020.

Vanuit het Beleidsplan Digitale media 2017-2022 voeren we de volgende punten uit:
■ Het aantal mobiele devices wordt uitgebreid en het gebruik wordt geoptimaliseerd;
■ Digitale geletterdheid: implementatie van de leerlijnen Mediawijsheid en Computational thinking;
■ Digitale geletterdheid: introductie van de leerlijnen Basisvaardigheden en Informatievaardigheden; 
* De ontwikkeling van ICT-lokaal naar medialab: inrichting van het medialab.

Actacom wordt gemtroduceerd en geimplementeerd binnen de gehele organisatie.

Wij voeren per schooljaar 2020-2021 de leerroute indeling conform het doelgroepenmodel in. Vooraf 
worden alle stroomplannen en interne leerlingzorgdocumenten aangepast aan de indeling van het 
landelijke doelgroepenmodel.

Wij hebben het School Ondersteuningsplan (SOP) tussentijds geevalueerd en aangepast.
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3. Kansen zien en ondernemen

Gerealiseerd in 2019
We hebben een actieplan ontwikkeld naar aanleiding van de uitkomsten van bet 
tevredenheidsonderzoek eind 2018. Dit onderzoek is uitgevoerd onder medewerkers, ouders, 
leerlingen en stakeholders. Kansen om de communicatie met medewerkers, ouders en leerlingen te 
verbeteren, komen hierbij in iedergeval aan de orde.

We begeleiden samen met bet Koning Willem I College een groep studenten (maatschappelijke zorg) 
die leren en les krijgen op locatie Atlent.

We hebben strategisch personeelsbeleid ontwikkeld en hebben hierbij de focus op het opleiden, 
behouden en werven van voldoende gekwalificeerd personeel. We leiden een zij-instromer op en 
hebben onze formatie voor leerkrachten en assistenten opgehoogd met 1 fte om de krapte op de 
arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Voor dit beleidsvoornemen wordt een beroep gedaan op de 
algemene reserves van MSG.

Doelstelling 2020
Wij hebben een analyse van de huidige ouderbetrokkenheid en participatie en de wenselijke 
ouderbetrokkenheid en participatie samen met ouders onderzocht en beschreven. De uitwerking van 
de wenselijke situatie is gestart.

We voeren een tussenevaluatie uit op ons strategisch schoolplan eind 2020. Hiervoor bevragen wij alle 
belanghebbenden (medewerkers, leerlingen, ouders en externe stakeholders).

Wij hebben samen met onze partner Tolbrug onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor voorschools 
aanbod.

Wij hebben beleid voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit ontwikkeld en gei'mplementeerd.
We continueren het opleiden van een zij-instromer en hebben onze formatie voor leerkrachten en 
assistenten opgehoogd met 1 fte om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. We blijven 
voor dit beleidsvoornemen een beroep doen op de algemene reserves van MSG.

Wij hebben door de samenwerking tussen de medewerkers van de externe dienst en de interne 
medewerkers een werkwijze symbiose opgesteld.
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4. Sterker door samenwerken

Gerealiseerd in 2019
We hebben een werksessie georganiseerd met diverse partners om te komen tot aanvullende 
samenwerkingen die relevant zijn voor onze leerlingen. De wensen die kwamen uit bet 
tevredenheidsonderzoek eind 2018, zijn de bron voor nieuwe samenwerkingen.

Doelstelling 2020
Wij realiseren met de partners:
■ een open dag voor alle betrokkenen van onze leerlingen en de buurt;
■ uitbreiding van de buitenschoolse activiteiten en stellen enkele activiteiten ook open voor oud- 

leerlingen;
■ een brusjestraining.

Wij gaan deelnemen aan bestuurlijke visitatie voor kleine besturen van de PO-raad. Hierdoor 
investeren wij in bet gesprek over goed onderwijs.

In samenspraak met Bureau Babel, bet Kunstloc, Mytylscholen Roosendaal, Eindhoven, Tilburg en 
Breda geven we inhoud aan de doelen random Kunst en Cultuur en vertalen we dit naar een 
onderwijsaanbod.

We nemen deel aan project sterk techniek onderwijs en geven daarmee een extra impuls aan techniek 
en ICT-onderwijs.

2.1.3 Onderwijsresultaten

Instroomleerlingen
In de periode januari - april 2019 zijn 5 leerlingen in bet SO gestart. Dit betreft 3 leerlingen die op MSG 
gestart zijn in de kleuterklassen en 2 leerlingen die uit bet regulier onderwijs de overstap naar speciaal 
onderwijs maakten.

Bij de start van bet nieuwe schooljaar (2019-2020) zijn 30 nieuwe leerlingen gestart (SO en VSO).
Met de samenwerkingsverbanden is afgesproken dat zo veel mogelijk twee instroommomenten worden 
aangehouden: na de zomervakantie (met de start van bet nieuwe schooljaar) en na de kerstvakantie.

Op de teldatum oktober 2019 waren er 224 leerlingen ingeschreven: 154 in bet SO en 70 in bet VSO.
In 2019 waren er in bet SO 5 symbiosetrajecten, waarbij de leerling 4 dagen op school is en 1 dag per 
week op een reguliere school. Bij een van deze leerlingen is dit in de loop van bet schooljaar uitgebreid 
naar 2 schooldagen binnen bet reguliere onderwijs en 3 schooldagen binnen MSG.
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In schooljaar 2018-2019 zijn 19 leerlingen uitgestroomd uit het SO:
■ 3 leerlingen zijn doorgestroomd naar een andere school voor Speciaal Onderwijs;
■ 9 leerlingen zijn doorgestroomd naar het VSO van MSG;
■ 4 leerlingen zijn uitgestroomd naar Praktijkonderwijs;
■ 1 leerling is uitgestroomd naar VMBO-B binnen een VSO;
■ 2 leerlingen zijn uitgestroomd naar VMBO-B.

Uit het VSO zijn in schooljaar 2018-2019 14 leerlingen uitgestroomd:
■ 1 leerling heeft een tijdelijke vrijstelling van onderwijs gekregen;
■ 1 leerling is uitgestroomd naar een ander VSO;
■ 1 leerling is uitgestroomd naar taakgerichte dagbesteding;
■ 8 leerlingen zijn uitgestroomd naar arbeidsmatige dagbesteding;
■ 2 leerlingen zijn uitgestroomd naar reguliere arbeid met begeleiding;
■ 1 leerling is uitgestroomd naar MBO 1.

Onderwiisleerproces schoolbreed
Als school vinden we het belangrijk dat het gebouw een optimale bijdrage levert aan de ontwikkeling 
van onze leerlingen. Dit geldt ook voor de buitenruimtes. Om deze reden is de buitenruimte boven (het 
dakterras) aangepast. Het is een speelplaats geworden waar leerlingen veilig kunnen spelen en leren, 
uitgedaagd worden en meer afwisseling vinden.

De leerlingzorgstructuur is verder doorontwikkeld, er hebben groepsbesprekingen plaatsgevonden in 
alle groepen en alle klassen werken met een groepsoverzicht waarin data wordt verzameld die helpt bij 
opbrengstgericht werken.

Het dagritmepakket binnen onze school is nu uniform door het gebruik van visualisatieprogramma 
InPrint. In overleg met de logopedie collega's van Tolbrug is gekozen voor dit programma. De 
pictogrammen in InPrint worden ook veel in communicatieapparatuur van onze leerlingen gebruikt.

VSO
Bij leerlingen in leerroute 2, 3 en 4 in het VSO wordt 'het toekomstplan' afgenomen; een plannings- 
methode en daarbij behorende interviewtechniek gebaseerd op de theorieen van Person Driven 
Planning (PDP). Het is een planningsmethode (afkomstig uit Amerika) waarbij de leerling het heft in 
handen heeft, zelf reflecteert op zijn eigen geschiedenis en vooruitkijkt naar de toekomst.

In de bovenbouw van het VSO werken de leerlingen voor het eerst met een doelenboek, waarin zij zelf 
doelen stellen binnen het leergebied 'voorbereiding op dagbesteding/arbeid'. Zowel een leerling als de 
leerkracht scoort hoever ze zijn met de verschillende vaardigheden en in overleg worden de doelen 
gesteld en ook opgenomen in het leerlingplan.

Leerroute 1
Het werken met de belevingsboeken van Kentalis is geimplementeerd in leerroute 1.
Door gezamenlijk met de partners binnen Atlent een LACCS-scholing te volgen hebben de professionals 
die met de EMB-doelgroep werken, handvatten gekregen om zorg en onderwijs nog beter af te 
stemmen op de doelgroep.
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so
In het SO heeft de Muziekimpuls een vervolg gekregen en hebben wij gezamenlijk een nieuwe 
muziekmethode uitgekozen, 123Zing. Deze methode is inmiddels gei'mplementeerd en erwordt 
zichtbaar gebruik van gemaakt in zowel de kleutergroepen als in het SO (leerroute 2 t/m 5).

Inhoudelijk hebben we een impuls gegeven aan ons taalonderwijs door een nieuwe methode aan te 
schaffen. TaalActief Taal en Spelling is inmiddels in gebruik genomen door de SO 4-5 klassen.
Voor Wereld Orientatie hebben we eveneens nieuwe methodes aangeschaft, namelijk de Zaken en 
Naut, Meander en Brandaan. De Zaken is bestemd voor de middenbouw van leerroute 4-5 en Naut, 
Meander en Brandaan wordt gehanteerd in de bovenbouw van SO 4-5 en wordt gebruikt als aanvulling 
op het aanbod van de Zaken in de middenbouw.
Voor Handschriftontwikkeling is Schrijven leer je Zo! aangeschaft als gestandaardiseerde methode.
In leerroute 2-3 is Numicon gei'ntroduceerd. In 2020 zal het implementatietraject voortgezet worden.

Kleuters
Het gehele kleuterteam (leerkrachten, assistenten en intern begeleiders) hebben zich middels een 
cursus verdiept in het spelend leren van peuters en kleuters. Naar aanleiding van deze cursus is de 
speel-leeromgeving geoptimaliseerd: de leerlingen krijgen in goed doordachte hoeken een nog beter 
passend aanbod van materialen en activiteiten.
Voor een doorgaande lijn in de leerlijn handschriftontwikkeling is voor de kleutergroepen de methode 
Krullenbol aangeschaft en gei'mplementeerd.

2.1.4 Inspectie
Er is in 2019 geen bezoek afgelegd door de Inspectie aan MSG. Wei zijn wij in gesprek geweest met de 
Inspectie naar aanleiding van het thema onderzoek onderwijsresultaten.

2.1.5 Visitatie
In 2019 heeft MSG niet mee gedaan aan de bestuurlijke visitatie. Dit staat gepand voor februari 2020

2.1.6 Passend onderwijs
Binnen de samenwerkingsverbanden wordt voortdurend overleg gevoerd over de te behalen resultaten 
met betrekking tot Passend onderwijs. Vanuit de samenwerkingsverbanden ontvangt MSG geen andere 
middelen dan de middelen voor de zware ondersteuning die door het ministerie van OCW rechtstreeks 
aan de school worden uitbetaald.

Doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor de middelen vanuit de lumpsum zijn uitgegeven: 
De vergoeding zware ondersteuning is de belangrijkste component voor de financiering van het 
onderwijs aan MSG. Het doel is dan ook het onderwijs vormgeven voor de individuele leerlingen op 
basis van een TLV-aanvraag en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

MSG participeert in een zestal samenwerkingsverbanden. Met betreffende samenwerkingsverbanden 
zijn overeenkomsten afgesloten voor de zogenaamde ambulante begeleiding van leerlingen in het 
regulier basisonderwijs ressorterend onder andere schoolbesturen. voor deze vorm van ambulante 
begeleiding ontvangt MSG een vergoeding vanuit de samenwerkingsverbanden. Jaarlijks wordt de te 
leveren inzet met de samenwerkingsverbanden afgestemd en vastgelegd in een overeenkomst.
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Vaststellen van de doelen in samenwerking met de stakeholders.
De belangrijkste stakeholders participeren in de besturen van de samenwerkingsverbanden. Op dat 
niveau worden de afspraken gemaakt met betrekking tot de te bereiken resultaten. Het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband is daarbij een leidraad.

2.2 PERSONEEL & PROFESSIONALISERING

2.2.1 Doelen en resultaten

Voor 2019 waren de volgende doelen geformuleerd op het gebied van personeelsbeleid:

1. Nieuw strategisch medewerkersbeleid formuleren voor de komende 4 jaar
In lijn met het Schoolplan 2018-2022 is medewerkersbeleid geformuleerd met als doel:
MSG heeft een werkomgeving woarin medewerkers samen werken aan de ambities van de school. 
We zijn een organisatie waar medewerkers kansen krijgen en nemen om talenten te ontwikkelen. In 
verbinding gaan we durven en doen. Niet voor watjes dus.
Dat gebeurt door:
1. Maximale professionele ontwikkeling van alle medewerkers;
2. Zoveel mogelijk autonomie, medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk;
3. Multidisciplinair werken, waarbij de leerlingen centraal staan;
4. Medewerkers die hun expertise delen met elkaar en met derden;
5 Flexibele medewerkers die zich enerzijds specialiseren in de onderwijsbehoefte van de leerling, 

maar die ook inzetbaar zijn in meerdere leerroutes.

2. Een goed werkverdelingsplan maken wat gedragen wordt door het team
Om medewerkers zoveel mogelijk autonomie te geven en de werkdruk te verlagen, hebben wij 
vanaf augustus 2017 een pilot gedraaid met een groep leerkrachten. De in deze pilot ontwikkelde 
werkwijze gaf bevredigende resultaten en is als uitgangspunt genomen voor het 
Werkverdelingsplan dat in de cao PO 2018-2019 is opgenomen. Door middel van een digitale 
vragenlijst konden alle medewerkers hun mening geven over de diverse aspecten van de 
werkverdeling. Hieruit is een Werkverdelingsplan ontstaan, dat gedragen wordt door het gehele 
team. In dit plan is ook opgenomen hoe de werkdrukmiddelen worden besteed. Dit jaar heeft het 
team gekozen voor een extra leerkracht die de klassen ondersteunt bij onder andere toetsing. Dit 
plan wordt jaarlijks geevalueerd en indien nodig herzien.

3. Nieuwe gesprekkencyclus invoeren die past bij de nieuwe strategie
Om meer recht te doen aan de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en autonomie van 
medewerkers is in plaats van de traditionele gesprekkencyclus het medewerkersgesprek 
gei'ntroduceerd. Medewerkers hebben meer eigen inbreng in het gesprek en vragen bij diverse 
collega's feedback op over hun functioneren. Zij schrijven ook zelf het verslag van dit gesprek, 
waarin zij de afspraken en/of doelen opnemen. In het eerste kwartaal van 2020 wordt deze manier 
van gesprekken voeren geevalueerd.

4. Maatregelen treffen om het hoofd te bieden aan het lerarentekort
De organisatie heeft besloten dat zij plaats biedt aan een zij-instromer in de school, die zich in twee 
jaar tijd kan kwalificeren tot groepsleerkracht. De eerste zij-instromer is per 1 augustus 2019 
begonnen.
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2.2.2 Professionalisering

De organisatie biedt medewerkers jaarlijks een uitgebreid pakket aan nascholingsmogelijkheden aan. 
Wij richten ons op bet versterken van de kwaliteit van alle teams, zowel op inhoud als op 
samenwerking. Uitgangspunt hierbij zijn onze geformuleerde ambities, waarbij wensen vanuit de teams 
ook worden meegenomen.

Naast verplichte onderdelen krijgen medewerkers de gelegenheid om bun professionaliseringsuren te 
benutten, door een keuze te maken uit bet aanbod vrijwillige scholingsactiviteiten. Daarnaast krijgt elk 
kernteam een budget, waarbinnen de medewerkers in onderling overleg een keuze kunnen maken voor 
nascholing gericht op bun specifieke doelgroep en daarbij horende expertise.

2.2.3 Uitkeringen na ontslag

In bet kalenderjaar 2019 is er een medewerker ontslagen omdat zij een IVA-uitkering kreeg. Wij hebben 
haar de wettelijk vereiste transitievergoeding betaald. Helaas zijn dit soort uitkeringen en dus kosten 
niet altijd te vermijden. Het ging in dit geval om een puur medische aandoening.

Om te voorkomen dat we medewerkers moeten ontslaan, begeleiden we nieuwe medewerkers 
intensief en ook zittende medewerkers met een functioneringsprobleem worden goed begeleid.

Om ontslag op economische gronden te voorkomen, huurden wij een deel van onze medewerkers in via 
een extern bedrijf. In 2019, zeven jaar na de start van Passend Onderwijs, konden we concluderen dat 
we een redelijk constant leerlingaantal hebben en ook voor de komende jaren verwachten we dat dit zo 
blijft. Daarom hebben wij in het laatste kwartaal bijna alle medewerkers in de flexibele schil 
rechtstreeks in dienst genomen. Dit scheelt veel in de personeelskosten, want de loonkosten van 
ingehuurde medewerkers zijn zeker 45% hoger (winst, risico-opslag en btw) dan van medewerkers in 
dienst van de school.

2.2.4 Extra OCW middelen verlaging werkdruk

Met ingang van het schooljaar 2018 - 2019 ontvangt de school van het ministerie van OCW een extra 
vergoeding voor het verlagen van de werkdruk. Voor het schooljaar 2019-2020 is de hoogte hiervan 
extra toegenomen door de zogenaamde kasschuif op basis waarvan de verhoging eerder is toegekend 
dan oorspronkelijk was voorzien. In het kalenderjaar 2019 werd voor het verlagen van de werkdruk een 
bedrag van € 39.000 van het ministerie van OCW ontvangen en ingezet voor het beoogde doel.

Proces tot besluitvorming ten aanzien van de besteding:
Als eerste is in het formatieplan de financiele ruimte vastgesteld die bepalend is voor de omvang van de 
in te zetten middelen. Door de onderwijsteams zijn vervolgens voorstellen gedaan voor de inzet van 
deze extra middelen. Vervolgens zijn de voorstellen met verschillende vertegenwoordigingen binnen de 
school besproken. De MR heeft ingestemd met de vertaling van de extra middelen naar extra capaciteit 
voor de klassen. De beschikbare middelen zijn volledig ingezet voor extra formatie.

De mogelijkheden om ook met niet-financiele maatregelen de werkdruk te verminderen worden zoveel 
mogelijk betrokken bij uitwerking van de werkverdelingsplannen. De vraag die daarbij centraal staat, is 
hoe de werkprocessen zo efficient mogelijk worden ingeregeld.
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Aan het eind van het schooljaar 2019-2020, bij het proces van besluitvorming omtrent bet formatieplan 
2020-2021, worden de resultaten van de beoogde vermindering van de werkdruk geevalueerd en 
besproken met de teams. De aanbevelingen vanuit de teams worden weer verwerkt in het formatieplan 
2020-2021.

2.3 HUISVESTING & FACILITAIR

Doelen en resultaten
De school is gehuisvest in het multifunctioneel gebouw ' Atlent'. Verschillende ketenpartners in de zorg 
voor de doelgroep van de school zijn ondergebracht in dit gebouw.
De gemeente Den Bosch verzorgt de verhuur van de ruimten aan de ketenpartners en verzorgt ook het 
onderhoud aan het gebouw. MSG heeft in contracten de afspraken met de ketenpartners vastgelegd 
over het gebruik van het gebouw en de vergoeding van de exploitatielasten in zowel de personele 
(receptie, catering, concierge e.d.) als de materiele lasten, zoals energie en schoonmaak.

2.4 FINANCIEEL BELEID

2.4.1 Doelen en resultaten

In 2019 is relatief veel aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van het risicomanagement. Ook de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van inkoop en budgetbeheer zijn in dit jaar 
vastgelegd. Verder werd in 2019 op het gebied van de personele en financiele administratie het 
volgende bereikt:
■ De personele administratie is volledig gedigitaliseerd, ook worden de mutaties in de 

salarisadministratie via de digitale weg aangeleverd door medewerkers;
■ Ook de financiele administratie is verder geprofessionaliseerd met de inrichting van de 

debiteurenadministratie;
■ Tot slot zijn de contracten ondergebracht in een digitaal contractenregister dat begin 2020 

operationeel zal zijn.

2.4.2 Treasurybeleid

Het treasurybeleid is vastgelegd in het treasurystatuut van de school dat is gebaseerd op de Regeling 
beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. MSG voerde in 2019 geen actief beleggingsbeleid. MSG heeft 
daarom de liquide middelen ondergebracht op depositorekeningen bij de ABN-AMRO en RABO banken.
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3 CONTINUITEITSPARAGRAAF

3.1 RISICO'S EN RISICOBEHEERSING

3.1.1 Interne risicobeheersingssysteem

Werkwijze
Voor de risicoanalyse zijn er gesprekken met het managementteam gehouden. Daarbij werd als voorzet 
een aantal risico's gepresenteerd die werden aangereikt door de VO-Raad en daarmee als veel 
voorkomend bij schoolbesturen beschouwd kunnen worden. De onderscheiden risico's zijn gerubriceerd 
in de volgende acht categorieen:
1. het leerlingenaantal en de ondersteuningscategorieen;
2. de leerling en ouders;
3. relatie met partners Atlent;
4. de continuTteit van de externe dienstverlening;
5. de kwaliteit van het onderwijs en de zorg;
6. het personeel;
7. de huisvesting;
8. de interne organisatie.

De mogelijke risico's worden beoordeeld op de kans dat die zich voordoen en wat de mogelijke impact 
daarvan is. Door vervolgens een 'prijskaartje' te hangen aan deze twee variabelen wordt de reiatie 
gelegd met de noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen. Belangrijk aandachtspunt is de 
wijze waarop we het gedrag in de organisatie stimuleren om risico's te signaleren, te bespreken en aan 
te pakken. Jaarlijks worden bij het begrotingsproces de bestaande risico's en de beheersmaatregelen 
geevalueerd. De evaluatie kan leiden tot een heroverweging van het beschreven risico of een 
aanpassing van de beheersmaatregelen. Door de risico's onder de aandacht te blijven houden, ontstaat 
er geleidelijk een cultuur van 'risicobewust gedrag'.

3.1.2 Belangrijkste risico's

De top 5 van de onderscheiden risico's:
1. Onvoldoende specialistisch aanbod voor leerlingen

Beheersmaatregelen zijn gericht op solide afspraken met de ketenpartners om de continuTteit van 
het specialistisch aanbod aan de leerlingen te kunnen waarborgen. Niet uitgesloten kan worden dat 
ertoch een hiaat in het aanbod ontstaat.

2. Onvoldoende gekwalificeerd personeel. zowel in aantal als kwaliteit
De krapte op de arbeidsmarkt leidt mogelijk tot het lastig invullen van vacatures die ontstaan. 
Beheersmaategelen:
■ Opleiden personeel, scholingsplan;
■ Tijdig anticiperen op voorzienbaar verloop;
■ Goed werkgeverschap versterken;
■ Eigentijds personeelsbeleid;
■ Samenwerking met opleidingsinstituten.
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3. Hoog ziekteverzuim
Ook een hoog ziekteverzuim kan leiden tot onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar 
hebben om bet onderwijs te verzorgen. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt zijn geschikte 
ziektevervangers ook moeilijk te vinden.
Beheersmaatregelen: zie onder 2.

4. Partners kiezen strategie die niet aansluit bij MSG
Voor elke organisatie geldt dat die verantwoordelijk is voor de te voeren strategie. Theoretisch 
bestaat het risico dat een van de ketenpartners kiest voor een strategie die niet aansluit op de 
strategie van MSG. Door regelmatig overleg met de ketenpartners kan een eventuele koerswijziging 
van partners tijdig onderkend worden, zodat ook maatregelen genomen kunnen worden. 
Beheersmaatregelen:
■ Opleiden eigen personeel;
■ Afspraken met ketenpartners om specialistisch aanbod te borgen;
■ Onderhouden relatie met scholen , zorginstellingen en werkgevers (arbeidstoeleiding);
■ Gestructureerde kwaliteitszorg.

5. Niet nakomen wettelijke bepalingen, inclusief AVG
De AVG kent een groot aantal strenge bepalingen. Integraal kennis hebben bij alle medewerkers van 
de AVG en andere wettelijke bepalingen is nagenoeg uitgesloten. Daardoor kunnen zich onbedoeld 
situaties voordoen, waarin de wettelijke bepalingen worden overtreden. Door regelmatig aandacht 
te vragen voor relevante wettelijke bepalingen, wordt geprobeerd om dat zoveel mogelijk te 
voorkomen.
Beheersmaatregelen:
■ Blijvend communiceren van risico's en gebeurtenissen;
■ Periodiektoetsen naleven wettelijke bepalingen;
■ Blijvend investeren in professionele cultuur;
■ Periodieke RIE.

De risico's - niet alleen bovengenoemde top 5 - worden jaarlijks in het proces van de totstandkoming 
van de begroting geevalueerd op actualiteit.

3.1.3 Impact en noodzakelijke buffer

In de notitie risicomanagement is door middel van een kans * impact berekening de noodzakelijke 
omvang van de reservepositie gekwantificeerd:
■ Benodigd weerstandsvermogen: €3.007.000
* Beschikbaar weerstandsvermogen: €5.008.000
■ Factor benodigd ten opzichte van beschikbaar: 1,66
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De factor vergeleken met het waarderingskader leidt tot de conclusie dat het weerstandsvermogen van 
de school ruim voldoende is:

Waarderingstabel weerstandscapaciteit

Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis

A >2,0 Uitstekend

B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende

C 1,0 < x < 1,4 Voldoende

D 0,8 < x < 1,0 Matig

E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende

F <0,6 Ruim onvoldoende

3.1.4 COVID-19

In de loop van december 2019 vond de uitbraak van het coronavirus plaats. Op 16 maart 2020 werd 
bekend gemaakt dat de scholen gesloten werden. Daarop werd een aantal maatregelen genomen om 
het onderwijs op een andere manier toch zo goed mogelijk te continueren.

De financiele schade is op dit moment niet direct te kwantificeren. Extra uitgaven worden gedaan op 
het gebied van personele inzet, ICT-infrastructuur en extra schoonmaakkosten. Mogelijk zullen ook bij 
het opnieuw opstarten van het onderwijs extra kosten ontstaan, omdat de groepen kleiner gemaakt 
moeten worden. In de loop van 2020 zullen we ook op dat gebied 'de balans opmaken'.
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3.2 VERANTWOORDING FINANCIEN

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van het bestuur over de financiele staat van MSG. Het geeft de 
belangrijkste financiele gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf gaat in 
op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van 
baten en lasten en de balans. In de laatste paragraaf komt de financiele positie van MSG aan bod.

3.2.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

3.2.1.1 Leerlingen

1 oktober: 2018 2019 2020 2021 2022

SO - cat. 1 62 69 69 69 68
SO - cat. 2 46 49 48 48 48
SO - cat. 3 35 35 34 34 30
Totaal SO 143 153 151 151 146

VSO - cat. 1 24 29 29 29 29
VSO - cat. 2 18 14 14 14 14
VSO - cat. 3 30 28 26 26 26
Totaal VSO 72 71 69 69 69

TOTAAL GENERAAL 215 224 220 220 215

Naar verwachting blijft het leerlingaantal de komende jaren redelijk stabiel. Een en ander is onder meer 
afhankelijk van het aantal verwijzingen door de reguliere scholen.

3.2.1.2 FTE

2018 2019 2020 2021 2022

Directie/management 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Onderwijzend personeel 40,76 32,07 30,35 30,35 29,35

Ondersteunend personeel 30,31 36,76 39,88 38,88 38,88

Totaal 74,07 71,83 73,24 72,24 71,24

De verwachte ontwikkeling van de fte's is gerelateerd aan de ontwikkeling van de aantallen leerlingen. 
In het bestuursformatieplan wordt de prognose bewaakt en waar nodig bijgesteld.
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3.2.1.3 Staat van baten en lasten

1 2 3 4 5 6
Realisatie Begroting Realisatie Begroting/meerjarenraming Verschil Verschil

In €1.000 2018 2019 2019 2020 2021 2022 (3 -/- 2) (3 -/-1)

Rijksbijdragen 6.033 5.622 5.745 5.917 6.005 5.930 123 -288
Ov. overheid 48 45 48 49 49 49 3 0
Ov. baten 151 77 101 99 97 96 24 -50
Totaal baten 6.232 5.744 5.894 6.065 6.151 6.075 150 -338

Personeel 5.277 4.789 5.040 5.232 5.313 5.248 251 -237
Afschrijvingen 86 101 87 121 119 119 -14 1
Huisvesting 389 481 425 502 412 412 -56 36
Overige 525 495 445 482 478 478 -50 -80
Totaal lasten 6.277 5.866 5.997 6.337 6.322 6.257 131 -280

Fin. baten /
lasten - 7 -1 -1 -2 -2 -8 -1
Resultaat
regulier -45 -115 -104 -273 -172 -184 11 -59
Bijzondere
bate 1.055 - - - - - - -1.055
Resultaat 1.010 -115 -104 -273 -172 -184 11 -1.114

Vooruitblik
De komende jaren blijven de leerlingaantallen stabiel. Ook zal, nu de vereveningsperiode is afgerond, de 
daling van de gemiddelde Rijksvergoeding stabiliseren omdat de indeling in de ondersteuning 
categorieen relatief gelijk zal blijven. Het meerjarig financieel beleid is gericht op een bewuste afbouw 
van de vermogenspositie die ten goede zal komen aan de leerlingen. Per jaar wordt beoordeeld in 
welke vorm die extra middelen zullen worden ingezet. Ook de RvT staat volledig achter het beleidsrijk 
en met visie inzetten van middelen vanuit de reservepositie.

Ten aanzien van de huisvesting zijn geen majeure ontwikkelingen te voorzien. MSG is gehuisvest in een 
multifunctioneel gebouw, waarin ook partners vanuit de zorg en andere disciplines rond de specifieke 
doelgroep leerlingen zijn gehuisvest. Het gebouw is relatief jong (7 jaar) en de gemeente Den Bosch 
heeft een belangrijke rol op zich genomen ten aanzien van het (groot) onderhoud aan het gebouw.

Andere ingrijpende investeringen en/of projecten zijn niet voorzien. MSG ontwikkelt ook geen 
contractactiviteiten die zouden kunnen leiden tot een zogeheten derde geldstroom. De private 
middelen van de school zijn in het verleden ontstaan vanuit schenkingen en legaten. Ook in 2019 zijn 
weer (kleinere) schenkingen ontvangen die ten goede zullen komen aan de leerlingen van de school.
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Toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019

Rijksbijdragen
Begroot € 5.622.000
Realisatie €5.745.000
Verschil € 123.000 Hogere baten

Bijstelling bekostiging 2019-2020:
Definitieve vaststelling bekostiging 2018-2019:
Convenantmiddelen toegekend in november 2019
Aanpassing bekostiging EMB leerlingen 2019-2020 leidde tot hogere baten (€ 19.000); de 
aanvullende bekostiging 2018-20 19 was niet aangevraagd (nadeel ca. 79.000) 
Toekenning subsidie zijinstroom
Hogere groeibekostiging tussentijdse instroom samenwerkingsverbanden
Totaal hogere baten

Overige overheden
Begroot €45.000
Realisatie €48.000
Verschil € 3.000 Hogere baten
De begroting was gebaseerd op de aanname dat de buurtsportcoach tot 1 augustus zou 
worden gesubsidieerd, de regeling is echter gecontinueerd
Totaal hogere baten

Overige baten
Begroot € 77.000
Realisatie €101.000
Verschil € 24.000 Hogere baten

De hogere baten ontstaan hoofdzakelijk door de detachering van de medewerker 
samenwerkingsverband per 1 September 2019. Deze waren niet begroot. Tegenover de 
baten staan ook hogere lasten voor hetzelfde bedrag.
Totaal hogere baten

Personele lasten
Begroot €4.789.000
Realisatie € 5.040.000
Verschil € 251.000 Hogere lasten

De loonkosten gesaldeerd met de vergoedingen UWV waren (gesaldeerd) € 19.000 
hoger dan begroot. In de vergoedingen van bet UWV is een vordering opgenomen ad 
€ 50.000 inzake de vergoeding van de uitbetaalde transitie-uitkeringen.
De inhuur van externen werd gei'ntensiveerd om te anticiperen op verwacht verloop 
binnen de formatie. Een groot aandeel van de externen heeft in schooljaar 2019-2020 
een dienstverband aangeboden gekregen.
Het scholingsbudget werd niet volledig besteed.
Totaal hogere lasten

€58.000 
€ 75.000 
€21.000 

-/-€ 60.000

€ 11.000 
€18.000

€ 123.000

€ 3.000

€ 3.000

€ 24.000

€ 24.000

€ 98.000 
-/- € 79.000

€ 252.000

-/- € 20.000
€ 251.000
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Afschrijvingslasten
Begroot € 101.000
Realisatie €87.000
Verschil € 14.000 Lagere lasten

Lagere afschrijving ICT door latere realisatie van de geplande investeringen € 14.000

Huisvestingslasten
Begroot €481.000
Realisatie €425.000
Verschil € 56.000 Lagere lasten

Binnen de huisvestingslasten worden de hogere kosten energie (€ 24.000), onderhoud 
(€ 34.000) en schoonmaakkosten (€ 24.000) gecompenseerd door de niet gerealiseerde 
aanpassingen aan het gebouw ad € 90.000. Deze laatste zal in 2020 worden uitgevoerd
Totaal lagere lasten

€ 56.000

€ 56.000

Overige lasten
Begroot €495.000
Realisatie €445.000
Verschil € 50.000 Lagere lasten

Met name de lagere kosten van inhuur deskundigen leidde tot een onderschrijding op de € 50.000 
begroting.

Toelichting op de afwijkingen tussen de realisatie 2018 en 2019

Rijksbijdragen
Realisatie 2018 €6.033.000 
Realisatie 2019 €5.745.000
Verschil € 288.000 Lagere baten 2019

De lagere baten 2019 zijn onder meer te verklaren door het lager aantal leerlingen € 197.000
waarvoor de vergoeding wordt toegekend. Ook is de gemiddelde TLV afgenomen, 
waardoor ook de gemiddelde bekostiging per leerling is gedaald.
Gemiddeld is het aantal leerlingen voor de bekostiging 2019 7 leerlingen lager dan 
2018.

Toerekenen aan kalenderjaar 2018 2019
Leerlingen voor bekostiging schooljaar Aantal Aantal
2017-2018 227 -

2018-2019 211 211
2019-2020 - 215
Gemiddeld 220 213

Nb: het leerlingaantal bekostigd in 2017-2018 wordt voor de berekening van het 
gemiddelde voor 7/12 deel toegerekend aan kalenderjaar 2018 etc.
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Convenantmiddelen toegekend in november 2019 - niet in 2018 ontvangen -/-€ 21.000
Subsidie zij-instroom niet in 2018 -/-€ 10.000
De baten samenwerkingsverbanden waren in 2019 lager door een hogere € 119.000
dienstverlening ambulante begeleiding in 2018
Overige verschillen € 3.000
Totaal lagere baten 2019 € 288.000

Overige baten
Realisatie 2018 € 151.000
Realisatie 2019 € 101.000
Verschil € 50.000 Lagere baten 2019

In de jaarrekening 2018 was bet vermogen ad € 1.055.000 van bet steunfonds als gevolg 
van de opheffing van bet steunfonds verantwoord als bate onder de 'overige baten'. Bij 
de analyse wordt deze bijzondere bate verder buiten beschouwing gelaten.
In 2018 waren de baten hoger met name uit de opbrengsten van de vaksecties zoals € 50.000
koken etc.
Totaal lagere baten 2019 € 50.000

Personele lasten
Realisatie 2018 €5.277.000
Realisatie 2019 € 5.040.000
Verschil € 237.000 Lagere lasten 2019

Op de loonkosten is in 2019 € 72.000 minder ontvangen van bet UWV, de totale € 178.000
loonkosten waren € 106.000 lager door een enigszins lagere formatieve bezetting. in -/- € 72.000 
mindering gebracht als correctie op de in 2019 betaalde transitievergoedingen die door 
bet UWV worden vergoed.
Een vrijval van de personele voorzieningen in 2019 leidde tot een voordelig verschil ten € 44.000 
opzichte van de exploitatie 2018
De kosten externe inhuur en overige personele lasten waren in 2019 lager € 47.000
Het budget voor nascholing werd in 2019 minder besteed dan in 2018 € 40.000
Totaal lagere lasten 2019 € 237.000

Huisvestingslasten
Realisatie 2018 €389.000
Realisatie 2019 €425.000
Verschil € 36.000 Hogere lasten 2019

Hogere uitgaven voor energie en onderhoud in 2019 € 36.000

Overige lasten
Realisatie 2018 € 525.000
Realisatie 2019 €445.000
Verschil € 80.000 Lagere lasten 2019
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Hogere uitgaven onderwijsleermiddelen -/-€ 5.000
Lagere kosten reproductie € 34.000
Lagere kosten inhuur deskundigen € 18.000
Overige uitgaven administrate en beheer lager in 2019 € 33.000
Totaal lagere lasten 2019 € 80.000

3.2.1.4 Balans in meerjarig perspectief en kengetallen

MEERJARENBALANS EN KENGETALLEN
Rek Rek Begroting

In €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023
BALANS
Mat.vaste activa 397 562 684 705 705 705

Vorderingen 409 437 437 437 437 437

Liquide middelen 4.927 4.681 4.668 4.625 4.591 4.536

Totaal activa 5.733 5.680 5.789 5.767 5.733 5.678

Eigen vermogen 5.111 5.007 4.974 4.952 4.918 4.863

w.v. algemene reserve 3.526 3.421 3.478 3.456 3.422 3.367

vj.v. bestemmingsreserves 1.585 1.586 1.496 1.496 1.496 1.496

Voorzieningen 93 66 66 66 66 66

Vlottende passiva 529 607 607 607 607 607

Totaal passiva 5.733 5.680 5.647 5.625 5.591 5.536

KENGETALLEN Min Max
Solvabiliteit 2 30% nvt 91% 89% 89% 89% 89% 89%
Liquiditeit 0,5 1,5 10,1 8,4 8,4 8,3 8,3 8,2
Rentabiliteit 0% 5% -0,7% -1,8% -0,5% -0,4% -0,6% -0,9%

Risicobuffer 5% 10% 76% 75% 71% 69% 69% 69%
Weerstandsvermogen 10% 40% 82% 85% 82% 81% 81% 81%
Huisvestingsratio nvt 10% 6% 7% 8% 7% 7% 7%

NB: de meerjarenbalans wijkt af van de in de begroting 2020 opgenomen meerjarenbalans. Oorzaak is 
dat bovenstaande meerjarenbalans is doorgerekend vanuit de definitieve jaarrekeningcijfers 2019.

Het nadelig resultaat over 2019 is ten laste van de algemene reserve gebracht. Ook de voor de komende 
jaren in de meerjarenraming voorziene tekorten zullen vanuit de reserves worden gedekt.
MSG zet bewust in op het verlagen van de vermogenspositie om de werkdruk in de organisatie te 
verminderen en waar nodig extra te investeren in de kwaliteit van het onderwijs.
Ten opzichte van het toetsingskader van de onderwijsinspectie is de vermogenspositie te hoog. Bij de 
jaarlijkse begroting en de formatieplannen zal telkens de extra inzet van middelen vanuit de 
reservepositie met beleid en visie worden afgewogen.
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3.3 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Het verslag van de Raad is opgenomen in paragraaf 1.1.7
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4 VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARVERSLAG

Het jaarverslag 2019 is vastgesteld door de directeur-bestuurder op 2 juni 2020

Het jaarverslag 2019 is goedgekeurd door de voorzitter van de Raad van Toezicht op

Voorzitter RvT
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DEEL 2 - DE JAARREKENING
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1. WAARDERINGSGRONDSLAGEN

1.1. Algemeen

a. Activiteiten
MSG is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Het belangrijkste doel is de leerlingen 
zodanig uit te rusten dat ze een plek kunnen verwerven binnen die samenleving en dat zij gezien 
worden als volwaardig mens.

b. Continui'teit
Het eigen vermogen van MSG bedraagt per 31 december 2019 € 5.008.000 positief. De in deze 
jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 
veronderstelling van continui'teit van de stichting.

c. Vestigingsadres, rechtsvorm en handelsregister
Vestigingsadres: Kooikersweg 303 - 5223 KE 's-Hertogenbosch
Rechtsvorm: Stichting
KvK-nummer: 4108.1019

d. Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 
MSG zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 
noodzakelijk is; is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

e. Stelselwijzigingen
In deze jaarrekeningen zijn geen stelselwijzigingen doorgevoerd.

f. Groepsverhoudingen
Per 1 januari 2018 waren de financiele gegevens van Stichting Steunfonds Gabriel in de jaarrekening 
verwerkt. De Stichting Steunfonds Gabriel is eind 2018 opgeheven. Conform de statuten van de 
stichtingen is het eigen vermogen overgedragen aan Stichting Gabriel.

g. Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt 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 MSG of de 
moedermaatschappij van MSG 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.
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h. Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

1.2. Verslaggevingsvoorschriften
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 
voor financiele verslaggeving zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving, met in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen. Deze bepalingen zijn van 
toepassing op grand van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is tevens in 
overeenstemming met de bepaling van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT).

a. Algemeen
Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en verplichtingen in het 
algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of actuele waarde. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De baten en lasten 
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De gehanteerde grondslagen van 
waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

b. Geldeenheid en taal
Het jaarverslag wordt in de Nederlandse taal opgesteld en gepubliceerd en in euro's uitgedrukt.

c. Vergelijkende cijfers
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen 
zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

d. Leasing
Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die 
aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord 
als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van 
de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

e. Financiele instrumenten
Financiele instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige 
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en 
overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieen financiele instrumenten 
opgenomen: handelsportefeuille (financiele activa en financiele verplichtingen), gekochte leningen en 
obligaties, verstrekte leningen en overige vorderingen, investeringen in eigenvermogensinstrumenten, 
overige financiele verplichtingen en derivaten.

Financiele instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiele instrumenten 
(derivaten). Deze worden door de onderneming gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord 
indien de economische kenmerken en risico's van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet 
nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract
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besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet 
wordt gewaardeerd tegen reele waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en- 
verliesrekening.

Financiele instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiele 
instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reele waarde, waarbij (dis)agio en de direct 
toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.
Indien instrumenten bij de vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reele waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, maken eventuele direct 
toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

In contracten besloten financiele instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, 
worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden financiele 
instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

1.3. Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

a. Materiele vaste activa
Waar van toepassing worden boekresultaten op materiele vaste activa verwerkt in de 
exploitatierekening. Jaarlijks wordt op balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast 
actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties 
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Bijzondere 
waardeverminderingen hebben zich in het verslagjaar 2019 niet voorgedaan.

Gebouwen en terreinen
Wanneer sprake is van economisch eigendom worden de gebouwen en terreinen gewaardeerd op basis 
van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijving. Afschrijving vindt lineair 
plaats op basis van de verwachte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Inventaris, apparatuur en overige materiele vaste activa
De inventaris, apparatuur en overige materiele vaste activa worden gewaardeerd op basis van de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijving. Afschrijving vindt lineair plaats op 
basis van de verwachte economische levensduur (zie de toelichting bij de afschrijvingslasten).

b. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Stichting Gabriel beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor 
het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende 
eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 
bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en- 
verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

S
MYTYLSCHOOL

APRIEL
's-hertogenbosch

36 kenmerk 01.00/2020-076

 



De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als 
die er niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter 
de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij bet bepalen van de 
opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend 
aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren.
Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto 
kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens 
worden deze kasstromen contant gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd. De 
disconteringsvoet geeft geen risico's weer waarmee in de toekomstige kasstromen al rekening is 
gehouden.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, 
niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende 
activa niet hogergesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere 
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van 
goodwill wordt niet teruggenomen.

Ook voor financiele instrumenten beoordeelt de stichting op iedere balansdatum of er objectieve 
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van 
financiele activa. Bij objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt de 
stichting de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt 
dit direct in de winst-en-verliesrekening.

Bij financiele activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de 
bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de 
best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve 
rentevoet van het financiele actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. Het 
waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, dient te worden teruggenomen indien de 
afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De 
terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de 
geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een 
bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst-en-verliesrekening 
verwerkt.

Bij een investering in eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd tegen kostprijs wordt de omvang van 
de bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het financiele 
actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de 
actuele vermogenskostenvoet voor een soortgelijk financieel actief. Het bijzondere- 
waardeverminderingsverlies wordt slechts teruggenomen indien er aanwijzingen zijn dat een in 
voorgaande jaren in de jaarrekening verwerkt verlies als gevolg van waardevermindering niet meer 
aanwezig is of veranderd is.
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c. Vlottende activa

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reele waarde van de 
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grand van een verlengde 
overeengekomen betalingstermijn wordt de reele waarde bepaald aan de hand van de contante waarde 
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten 
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije 
beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

d. Passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen vormt onder meer de buffer ter waarborging van de continui'teit van de stichting 
en wordt bei'nvloed door de resultaatbestemming van exploitatieresultaten die ontstaan uit het verschil 
tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. Een exploitatie-overschot wordt 
toegevoegd aan de algemene reserve; een exploitatietekort wordt ten laste van de algemene reserve 
gebracht. De reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is 
vermeld in de toelichting op de balans.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, 
waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet 
op activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar 
waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op 
balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij 
een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening 
gehouden met de blijfkans. Bij het contant maken is de marktrente, evenals in 2018, ad 1% als 
disconteringsvoet gehanteerd.

De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt gevormd voor op balansdatum bestaande 
verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op 
balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten 
door ziekte of arbeidsongeschiktheid. In deze voorziening zijn tevens begrepen eventuele 
ontslagvergoedingen te betalen aan deze personeelsleden. De voorziening loondoorbetaling bij ziekte 
wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte loondoorbetalingen gedurende het 
dienstverband.
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De voorziening duurzame inzetbaarheid: In de CAO PO is een persoonlijk budget opgenomen van 40 
uur voor elke medewerker en een aanvullend budget van 130 uur voor medewerkers vanaf 57 jaar.
Deze uren kunnen ook gespaard worden. Het bevoegd gezag heeft een inschatting gemaakt in hoeverre 
gespaarde uren tot uitgaven zullen gaan leiden. Voor deze inschatting is een voorziening opgenomen, 
welke is gevormd tegen de nominale waarde van de toekomstige uitbetalingen.

Pensioenvoorziening
De stichting heeft een pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt gefinancierd 
door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De 
pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder 
benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de 
staat van baten en lasten verantwoord.
De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten 
bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde 
premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.
Per 31 december 2019 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97,8% (2018: 97,0%).

Kortlopende schulden
Schulden met een op de balansdatum resterende looptijd van ten hoogste een jaar worden aangeduid 
als kortlopend.

1.4. Staat van baten en lasten

a. Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode 
waarop ze betrekking hebben.

b. Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door 
het Ministerie OCW. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen 
doorbetalingen van de Rijksbijdrage verantwoord.

De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het waarop de toekenning betrekking hebben 
volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato 
van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen 
activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat 
van baten en lasten verantwoordt in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede 
middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is 
verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de 
bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
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c. Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de 
Gemeente, Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

d. Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie 
van OCW/EZ, Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

e. Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloninRen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grand van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- 
en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de 
belastingautoriteit.

Pensioenen
Stichting Mytylschool Gabriel heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de 
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 
Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Zie ook de 
grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening.

f. Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa
Immateriele vaste activa inclusief goodwill en materiele vaste activa worden vanaf het moment van 
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging 
plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiele vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen.

g. Financiele baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

1.5. Bepaling van het resultaat
Onder baten en lasten wordt verstaan het resultaat op de staat van baten en lasten na dotaties, 
afschrijvingen en onttrekkingen aan de voorzieningen. Bij de bepaling van het baten en lasten resultaat 
wordt het voorzichtigheidsprincipe toegepast. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. De financiele en buitengewone baten & lasten worden afzonderlijk verantwoord 
in de staat van baten en lasten. Het resultaat wordt verwerkt in het eigen vermogen onder de algemene 
reserve waar vervolgens op grand van het voorstel tot bestemming van het resultaat toedeling kan 
plaatsvinden aan bestemmingsreserves in de balans.
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2. BALANS PER 31 DECEMBER

BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming)
in €1.000 2019 2018

Materiele vaste activa
Inventaris en apparatuur 516 370

Leermiddelen 46 27

Totaal materiele vaste activa 562 397

Vorderingen
Debiteuren 33 14

Ministerie van OCW 350 317

Overige vorderingen en overlopende activa 54 78

Totaal vorderingen 437 409

Liquide middelen 4.681 4.927

Totaal activa 5.680 5.733

Eigen vermogen
Algemene reserve 3.422 3.526

Bestemmingsreserves - publiek 833 833

Bestemmingsreserves - privaat 753 752

Totaal eigen vermogen 5.008 5.111

Voorzieningen
Personele voorzieningen 65 93

Totaal voorzieningen 65 93

Vlottende passiva
Crediteuren 148 106

Belastingen en premies soc.verzek. 205 198

Pensioenpremies 64 52

Overige kortlopende schulden 0 1

Overige overlopende passiva 190 172

Totaal vlottende passiva 607 529

Totaal passiva 5.680 5.733
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3. ST A AT VAN BATEN EN LASTEN

STAATVAN BATEN EN LASTEN

Realisatie Begroot Realisatie
in €1.000 2019 2019 2018
Rijksbijdragen OCW 5.745 5.622 6.033

Overige overheidsbijdragen 48 45 48

Overige baten 101 77 1.206

Totaal baten 5.894 5.744 7.287

Personele lasten 5.040 4.789 5.276

Afschrijvingen 87 101 86

Huisvestingslasten 425 481 389

Overige lasten 445 495 525

Totaal lasten 5.997 5.866 6.276
Financiele baten en lasten -1 7 0

Exploitatiesaldo -104 -115 1.011

Resultaatbestemming 2019
Algemene reserve -105

Bestemmingsreserves privaat 1

Totaal -104

De exploitatierekening 2019 sluit met een nadelig exploitatiesaldo van € 104.000 (2018: € 1.011.000 
voordelig). Gecorrigeerd voor het effect van het opheffen in 2018 van de steunstichting ad € 1.054.000 
bedroeg het genormaliseerde resultaat 2018 € 43.000 nadelig.

Ten opzichte van de begroting 2019 is het exploitatietekort € 11.000 minder hoog. In december 2019 
werd op grand van een op 1 november 2019 afgesloten convenant € 21.000 aan Rijksvergoeding extra 
uitgekeerd, zonder deze onvoorziene bate is de afwijking ten opzichte van de begroting € 10.000 hoger 
tekort. Bij de analyse in hoofdstuk 3.2 van het bestuursverslag wordt dieper ingegaan op de verschillen 
tussen de begroting en realisatie 2019.

Het resultaat 2019 wordt als voIgt bestemd:
■ De in 2019 ontvangen schenkingen ad € 3.000 voor de inrichting van het speelplein wordt 

toegevoegd aan de private reserve. De besteding daarvan zal in 2020 worden gedaan.
■ Het saldo inkomsten/bestedingen ouderbijdragen ad € 2.000 wordt onttrokken aan de private 

reserve niet-subsidiabel.
■ Het resterend deel ad € 105.000 van het exploitatieresultaat 2019 wordt onttrokken aan de 

algemene reserve.
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4. KASSTROOM 2019

KASSTROOM 2019

In €1.000 2019 2018

1. Kasstroom operationele activiteiten

Resultaat -103 1.011

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 87 86

Mutaties voorzieningen -28 11

59 97

Mutatie vlottende middelen:

Vorderingen -27 8

Schulden 78 -1

51 7

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7 1.115

Ontvangen interest 0 1

Betaalde interest -1 -1

-1 0

Totaal kasstroom operationele activiteiten 6 1.115

2. Kasstroom investeringsactiviteiten

Investeringen materiele vaste activa -252 -45

Totaal kasstroom investeringsactiviteiten -252 -45

Mutatie liquide middelen -246 1.070

Liquide middelen Ijanuari 4.927 3.857

Mutatie -246 1.070

Liquide middelen 31 december 4.681 4.927
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5. T0EL1CHTING OP DE BALANS

5.1. Vaste activa

MATERIELE VASTE ACTIVA

In €1.000 Totaal Overige mva
Inventaris en 
apparatuur Leermiddelen

Boekwaarde 1 januari 2019
Aanschafwaarde 1.149 2 1.051 96
Cumulatieve afschrijvingen -752 -2 -681 -69
Per saldo boekwaarde 397 0 370 27

Mutaties 2019
Investeringen 252 0 225 27
Afschrijvingen -87 0 -78 -9
Per saldo mutaties 165 0 147 18

Boekwaarde 31 december 2019
Aanschafwaarde 1.401 2 1.276 123

Cumulatieve afschrijvingen -839 -2 -759 -78

Per saldo boekwaarde 562 0 517 45

Afschrijvingspercentages
Inventaris en apparatuur 
ICT
Leermiddelen

5.2. Vlottende activa

De waarde van de vlottende activa per 31 december is als voIgt opgebouwd.
VLOTTENDE ACTIVA

In €1.000 2019 2018

Vorderingen 1)
Debiteuren 14 14

Verbonden partijen 2) 19 0

Ministerie van OCW 350 317

383 331
Overige vorderingen
Gemeente Den Bosch 0 26
Overlopende activa
Overige vorderingen en overlopende activa 1 18

Netto salarissen 1 0

Debiteuren transitoria 52 34

54 52

Totaal vorderingen en overlopende activa 437 409

10% - 20% 

10% - 33,3% 
16,7%
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1) de vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar; een voorziening voor oninbaarheid wordt niet 
noodzakelijk geacht.

2) De vordering verbonden partijen heeft betrekking op:
SWV PO 30.06: Oss-Uden-Veghel €16.691,97
SWV VO 30.05 De Meierij: €2.581,29

5.3. Liquide middelen

LIQUIDE MIDDELEN
In €1.000 2019 2018
Kas 0 2
Betaalrekeningen 2.826 3.041
Diverse bankrekeningen 230 260
Vermogensbeheer rekening 1.000 1.000
Spaarrekening 625 624

4.681 4.927

5.4. Eigen vermogen

In onderstaande label is het verloop van de eigen vermogenspositie toegelicht. Met nadelig 
exploitatieresultaat 2019 is in de kolom resultaat verwerkt._____________________

EIGEN VERMOGEN

in €1.000 01-01-19 Resultaat 31-12-19

Algemene reserve 3.526 -105 3.422

Bestemmingsreserves publiek
Afdekking risico's 833 0 833

Subtotaal publiek 833 0 833

Bestemmingsreserves privaat
Privaat algemeen 731 3 734

Niet-subsidiabel 21 -2 19

Subtotaal privaat 752 1 753

Totaal bestemmingsreserves 1.585 1 1.586

Totaal eigen vermogen 5.111 -104 5.008
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Toelichting op de reserves:
■ De bestemmingsreserve afdekking risico's is gevormd naar aanleiding van de in 2014 uitgevoerde 

risicoanalyse. Het is een optelsom van diverse, in kaart gebrachte risico's. De in 2019 uitgevoerde 
risicoanalyse heeft niet tot afwijkende inzichten geleid ten aanzien van de omvang van deze 
bestemmingsreserve;

■ De bestemmingsreserve privaat algemeen is ontstaan uit de door de voormalige Stichting 
Steunfonds Gabriel uit de opheffing van het steunfonds overgedragen private middelen. In 2019 is 
een schenking van een private partij aan het vermogen toegevoegd;

■ De bestemmingsreserve niet-subsidiabel is gevormd met als doel de kosten van toekomstige 
buitenschoolse activiteiten op te vangen.

5.5. Voorzieningen

VOORZIENINGEN

In €1.000 01-01-19 Dotatie Onttrekking 31-12-19 < 1 jaar => 1 jaar
Langdurig zieken 38 0 -28 10 10 0
Duurzame
inzetbaarheid

0 5 0 5 0 5

Jubilea 55 2 -7 50 4 46

Totaal 93 7 -35 65 14 51

Toelichting
Het groot onderhoud aan het Atlent gebouw waarin MSG is gehuisvest wordt uitgevoerd door de 
gemeente Den Bosch. MSG betaalt hiervoor een vergoeding aan de gemeente. Een voorziening groot 
onderhoud is daarom voor MSG niet noodzakelijk. De afspraken met betrekking tot het groot 
onderhoud zijn eind 2017 door de gemeente bevestigd. De kosten van het dagelijks onderhoud zijn 
afgedekt in de exploitatiebegroting.

De voorziening langdurig zieken is gevormd voor toekomstige salariskosten van langdurig zieken, bij 
wie geen zicht is op (volledig) herstel. Op individueel niveau is per medewerker de situatie random de 
ziekte beoordeeld, rekening houdend met het dienstverband, de ziekteduur en het uitzicht op 
gedeeltelijk of geheel herstel.

De voorziening voor Jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar 
beoordeeld en berekend op basis van de op balansdatum bestaande aanspraken voor de komende tien 
jaren. De berekening is gebaseerd op:
■ Leeftijd per medewerker;
■ Gehele personeelsbestand;
■ Jaren dienstverband per medewerker;
■ Omvang dienstbetrekking;
■ Jubileum bij 25-jarig 50% gratificatie, bij 40-jarige diensttijd 100%;
• Gratificatie berekend op individuele saiarisgegevens rekening houdend met verwachte gemiddelde 

salarisstijging op lange termijn en een disconteringsvoet;
■ Berekening tegen contante waarde;
• Rekening houdend met een blijfkans.
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Met ingang van 2015 kunnen medewerkers ook sparen in het kader van 'duurzame inzetbaarheid'. In 
2019 is voor het eerst van die mogelijkheid door een medewerker gebruik gemaakt. De waarde van de 
gespaarde uren is toegevoegd aan de voorziening duurzame inzetbaarheid.

5.6. Kortlopende schulden
KORTLOPENDE SCHULDEN

In €1.000 2019 2018

Kortlopende schulden
Crediteuren 148 106
Belastingen/premies soc. Verzekeringen 205 198
Pensioenpremies 64 52

Overige kortlopende schulden
417 356

Netto salarissen 0 1

Overlopende passiva
0 1

Vakantie-uitkering/vakantiedagen 158 149
Vooruitontvangen 6 6
Crediteuren transitoria 7 6
Te besteden OCW subsidies 9 0
Overige 10 11

190 172

Totaal kortlopende schulden 607 529

5.7. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Tot de niet uit de balans blijkende verplichtingen worden gerekend de contracten met dienstverleners, 
huurcontracten, leasecontracten etc. De belangrijkste zijn hieronder opgenomen. Een aantal contracten 
voor de levering van energie, beveiliging, onderhoud e.a. is afgesloten op basis van mantelcontracten 
die door Signumonderwijs met partijen zijn overeengekomen. Signumonderwijs bewaakt de vervaldata 
van de verschillende contracten en verzorgt de hercontractering met partijen, waarbij de bepalingen in 
de aanbestedingswetgeving worden nageleefd. De totale contractwaarde van de verschillende 
contracten bedraagt op jaarbasis circa € 50.000. Met ingang van 2020 heeft MSG zelfstandig een 
overeenkomst afgesloten voor de ICT-dienstverlening die voorheen via Signum waren overeengekomen 
met een andere partij. MSG heeft zelf een beperkt aantal contracten afgesloten die hieronder zijn 
vermeld.

Prestatie
Mantelcontracten (Signum) 

Actacom ICT dienstverlening 

Schoonmaak 

Accountant (2016) 

Kopieermachines (Ricoh)

Waarde op jaarbasis Looptijd
€50.000 Onbepaald 

€ 13.500 Onbepaald 

€ 105.000 Onbepaald 

€ 13.500 4jaar 

€21.000 4 jaar

Ingangsdatum
Maart 2013 

1 januari 2020 

ljuli 2019 

1 januari 2016 

Augustus 2019
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Prestatie Waarde op jaarbasis Looptijd Ingangsdatum
Onderhoud installaties (Bevers) €15.000 Ijaar 1 januari 2019

Onderhoud lift (Kone) €7.000 Ijaar 1 januari 2019

Dienstverlening (ONS) €75.000 Onbepaald 8 februari 2018

Afas, Pro-Active en TIG (ONS) €23.000 Onbepaald 8 februari 2018

Totaal €323.000

Daarnaast levert MSG diensten in de vorm van externe dienstverlening. In het kader van de lopende 
afspraken wordt komend jaar circa 3,5 fte ingezet om deze dienstverlening vorm te geven. De kosten 
daarvan bedragen circa € 280.000.

5.8. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen relevante belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die van invloed 
zouden kunnen zijn op de getrouwheid van het beeld dat van dit jaarverslag verwacht mag worden. De 
eventuele (financiele) gevolgen van de COVID-19-crisis zijn toegelicht in paragraaf 3.1.4 risicobeheersing 
van het bestuursverslag.
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6. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Hierna is een specificatie opgenomen van de in de resultatenrekening verwerkte baten en lasten. Een 
analyse daarvan is opgenomen in paragraaf 3.2 van het bestuursverslag.

RIJKSBIJDRAGEN OCW
Rekening Begroot Rekening

In €1.000 2019 2019 2018
Rijksvergoeding OCW 5.376 5.271 5.545
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs 369 351 488

Totaal 5.745 5.622 6.033

Verantwoording inzet middelen verlaging werkdruk
Met ingang van het schooljaar 2018 - 2019 ontvangt de school van het ministerie van OCW een extra 
vergoeding voor het verlagen van de werkdruk. Door de onderwijsteams zijn voorstellen gedaan tot de 
inzet van deze extra middelen die, met instemming van de MR, hebben geleid tot de keuze voor extra 
onderwijsassistentie in de klas. De mogelijkheden om ook met niet-financiele maatregelen de werkdruk 
te verminderen worden onderzocht.

SUBSIDIES GEMEENTEN
Rekening Begroot Rekening

In €1.000 2019 2019 2018
Vergoeding gymzaal 38 39 38
Subsidie buurtsportcoach 10 6 10

Totaal 48 45 48

OVERIGE BATEN

In €1.000
Rekening

2019
Begroot

2019
Rekening

2018
Verhuur onroerende zaken 59 58 51
Vergoeding detachering 16 0 4
Ouderbijdragen 16 9 12
Overige baten 10 10 84
Opheffen steunfonds 0 0 1.055
Totaal 101 77 1.206

Onder de overige baten zijn (private) schenkingen opgenomen ad € 3.250.
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PERSON EELSLASTEN

In €1.000

Rekening

2019

Begroot

2019

Rekening

2018

Lonen en salarissen 3.450 3.541

Sociale lasten 471 504

Pensioenlasten 539 483

Premie participatiefonds 127 164

Premie vervangingsfonds 7 7
Subtotaal lonen en salarissen 4.594 4.496 4.699

Dotatie personele voorzieningen -20 7 21

Diensten derden 411 150 381

Opleiden en ontwikkelen 51 71 91

Reis en verblijfkosten 1 7 6

Arbo 25 20 35

Overige 78 59 70

Subtotaal overige personele lasten 546 314 604

Af: ontvangen uitkeringen -100 -21 -27

Totaal 5.040 4.789 5.276

Aantalfte

Rekening Begroot Rekening

2019 2019 2018

DIR 1,00 1,00 1,00

OP 32,07 34,74 42,75

OOP 38,76 37,07 30,31

Totaal 71,83 72,81 77,28

AFSCHRIJVINGLASTEN
Rekening Begroot Rekening

In €1.000 2019 2019 2018
Inventaris en apparatuur 78 92 78
Leermiddelen 9 9 8

Totaal 87 101 86
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HUISVESTINGSLASTEN

In €1.000

Rekening
2019

Begroot
2019

Rekening
2018

Verg groot onderhoud aan gemeente 72 70 69

Aanpassing huisvesting 0 90 0

Klein onderhoud 110 75 88

Energie en water 119 97 103

Schoonmaakkosten 103 127 115

Heffingen 10 11 5

Tuinonderhoud 9 8 7

Overig 2 3 2

Totaal 425 481 389

De in 2019 beoogde aanpassing van de huisvesting in het Atientgebouw is verzet naar 2020. 
De aanpassing wordt gefinancierd vanuit het privaat vermogen.

OVERIGE LASTEN

In €1.000

Rekening
2019

Begroot
2019

Rekening
2018

Administratie en beheer 98 92 102

Begeleiding/ advies 63 113 81

Bestuur en RvT 22 47 25

Buitenschoolse activiteiten 18 9 13

Contributies 6 10 6

Culturele vorming 7 7 6

Inventaris en apparatuur 61 54 59

Leermiddelen 75 53 72

MR 1 2 1

PR / Communicatie 14 5 23

Repro 11 40 45

Telefoon en porti 12 13 13

Verzekeringen 2 3 3

Overige 41 27 59

Subtotaal 431 475 508

Accountant:
Controle van de jaarrekening boekjaar 14 20 13

Andere controlewerkzaamheden 0 0 4

Subtotaal accountant 14 20 17

Totaal overige lasten 445 495 525
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FINANCIELE BATEN EN FASTEN

In €1.000
Rekening

2019
Begroot

2019
Rekening

2018
Financiele baten 0 8 1
Financiele lasten -1 -1 -1

Per saldo -1 7 0
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7. VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Het exploitatieresultaat 2019 bedraagt € 104.000 nadelig. De directeur- bestuurder stelt de Raad van 
Toezicht voor het nadelig rekeningresultaat als voIgt te bestemmen:

Resultaatbestemming 2019
Bestemmingsreserve privaat - algemeen 

Bestemmingsreserve privaat - ouderbijdragen 

Algemene reserve

Totaal

€3.000 

-€ 1.000 
-€ 105.000

-€ 104.000
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8. BIJLAGEN

8.1. Overzicht B7 - Verbonden partijen
Met onderstaande samenwerkingsverbanden vormt MSG, doordat de voorzitter van de Raad van Bestuur 
participeert in het samenwerkingsverband, een zogenaamde verbonden partij.

VERBONDEN PARTIJ MET BELANG IN BEVOEGD GEZAG

Statutaire naam Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Code
activiteiten 
(een of meer)

Deelname
percentage

Primair onderwijs
De Meijerij Stichting Den Bosch Overige 0%

SWV 30.06 Stichting Oss Overige 0%

Voortgezet onderwijs
De Meijerij Stichting Den Bosch Overige 0%

SWV 30.06 Stichting Oss Overige 0%

8.2. Overzicht doelsubsidies OCW (model G)

Tot en met verslagjaar 2019 zijn door OCW geen subsidies verstrekt waarvan de te besteden bedragen 
verantwoord moeten worden op het overzicht doelsubsidies OCW (model G).
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8.3. WNT-verantwoording 2019

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 
toepassing op MSG. Het totaal aantal complexiteitspunten voor de Mytylschool Gabriel is 7. Het voor 
MSG toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 138.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

la. Leidinggevende topfunctionarissen
met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e 
maand van de functievervulling, alsmede degenen die op grand van bun voormalige functie nog 4 jaar 
als topfunctionaris worden aangemerkt.

2019 2018
Naam I.B. Oelen I.B. Oelen
Functiegegevens Directeur-bestuurder Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling 1 januari - 31 december 1 januari - 31 december
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking Ja Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 102.159 € 98.523
Beloningen betaalbaar op termijn € 18.477 € 16.786
Subtotaal € 120.636 € 115.309
-/- onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 
terugontvangen bedrag

- -

Totaal bezoldiging € 120.636 € 115.309

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 138.000 € 133.000

Toelichting op de overschrijding Nvt Nvt
Toelichting op de vordering wegens Nvt Nvt
onverschuldigde betaling
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Kalenderjaar 2019
Naam H.A.W. J.A. van J.J. Joppe W. Peters G. N. Raaijmakers

Snijders Grieken Schiferli

Functiegegevens
Voorzitter
RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Functievervulling 2019
01-01 tm
31-12

01-01 tm
31-12

01-01 tm
31-12

01-01 tm
31-12

01-01 tm
31-03

01-04 tm 31-
12

Bezoldiging
Totale bezoldiging € 10.043 €7.173 €7.173 €7.173 € 1.793 € 6.576
-/- onverschuldigd betaald 0 0 0 0 0 0
Totaal bezoldiging € 10.043 €7.173 €7.173 €7.173 € 1.793 €6.576
Bezoldigingsmaximum € 20.700 € 13.800 € 13.800 € 13.800 €3.450 € 10.350

Toelichting op overschrijding Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt
Toelichting op 
onverschuldigde betaling Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Kalenderjaar 2018

Naam H.A.W.
Snijders

J.A. van
Grieken J.J. Joppe W. Peters G.

Schiferli

Functiegegevens Voorzitter
RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Functievervulling 2018
01-01 tm
31-12

01-01 tm
31-12

01-01 tm
31-12

01-01 tm
31-12

01-01 tm
31-12

Totaal bezoldiging € 9.798 € 6.998 €6.998 € 6.998 € 6.998
Bezoldigingsmaximum € 19.950 € 13.300 € 13.300 € 13.300 € 13.300

Complexiteitspunten
Complexiteitspunten gemiddelde totale baten 4
Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1
Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 2
Totaal aantal complexiteitspunten 7
Bezoldigingsklasse C
Bezoldigingsmaximum € 138.000

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven bet individueel toepasselijke drempelbedrag 
hebben ontvangen.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan de raad van toezicht van 

Stichting Gabriel  

Kooikersweg 303 

5223 KE 'S-HERTOGENBOSCH 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2019 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Gabriel te 'S-HERTOGENBOSCH 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Gabriel op  

31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2019; 

(2) de staat van baten en lasten over 2019; en 

(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor  

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Gabriel zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan 

aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 

 

  



 

 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
 andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2019 is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 

 

 

  



 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor 

de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de  

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  

 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 

proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

  



 

 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-  

werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en  

geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking  

van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan  

sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten  

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het  

doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteits-

veronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen 

controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 

activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 

onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 

in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 

dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 

  



 

 

 

 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte 

en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de 

interne beheersing. 

 

Eindhoven, 8 juni 2020 

Wijs Accountants 
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Afkorting Voluit
1. AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
2. BW Burgerlijk Wetboek
3. cao Collectieve Arbeidsovereenkomst
4. EMB Ernstig Meervoudig Beperkt
5. HGW Elandelingsgericht Werken
6. IB-er Interne Begeleider
7. IVO Indicatiestelling Vanuit Onderwijsbehoeften
8. KEC KinderExpertiseCentrum
9. LIST Lezen IS Top
10. MJOP Meerjaren onderhoudsplan
11. MR Medezeggenschapsraad
12. MSG Mytylschool Gabriel
13. MT Managementteam
14. OCW (Ministerie) Onderwijs Cultuur Wetenschap
15. OPP Ontwikkelingsperspectief
16. OR Ouderraad
17. PDCA Plan-Do-Check-Act
18. PO Primair Onderwijs
19. PROO Praktijkondersteuning
20. RvT Raad van Toezicht
21. SO Speciaal Onderwijs
22. TBV Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
23. TLV Toelaatbaarheidsverklaring
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25. VO Voortgezet Onderwijs
26. VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
27. Wet BIG Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
28. Wet BIO Beroepen In Onderwijs
29. WKR Werk Kosten Regeling
30. ZML Zeer Moeilijk Lerend
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