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1. Algemeen
1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie)
De missie
Op Fedra scholen leren wij kinderen dat zij deel uitmaken van een groep, een
school, een buurt en de samenleving. Wij bieden goed onderwijs dat gericht is op de
cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling, zodanig dat kinderen zich kunnen
ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfstandige en verantwoordelijke jongeren.
De visie
Onderwijs is onze ‘core business’ en daar willen we goed in zijn. We investeren in
het geven van het beste onderwijs en hoge opbrengsten. Dat klinkt ambitieus en
dat zijn wij ook. Maar onderwijs is meer dan dat. In ons onderwijs krijgen
volwassenen en kinderen de ruimte om op hun eigen manier en met plezier samen
te werken en te leven. Natuurlijk willen wij de kinderen de basiskennis en
vaardigheden meegeven die ze nodig hebben, maar buiten dat willen we het blikveld
van kinderen verbreden en ze buiten de bekende kaders laten kijken. We zorgen
ervoor dat zij actief en bewust in aanraking komen met de wereld om hen heen.
Door te ervaren dat er andere zienswijzen zijn, bouwen we aan onderling begrip en
verdraagzaamheid. Zo werken we aan ons hogere doel: leren leven. Dat is een reis
die nooit eindigt. Om dit te realiseren, hanteren we begrippen als rust, veiligheid,
durven, dromen, ontdekken, eigenheid en diversiteit.
Fedra ziet een school als de plaats waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot
sociale, zelfbewuste, zelfstandige en verantwoordelijke 12-jarigen, op weg naar
volwassenheid. We vinden het van belang dat kinderen hun ontwikkeling samen met
anderen doormaken, in de ontmoeting en door te leren met elkaar. We willen
saamhorigheid voeden en uitdragen. Kinderen leren dat ze deel zijn van een
gemeenschap waarin iedereen zijn of haar steentje bijdraagt, dat ieder levend
wezen ertoe doet en dat onze aarde met zorg behandeld moet worden. We geven
kinderen belangrijke waarden en normen mee en laten zien dat er verschillende
perspectieven zijn. Met deze sociale en cognitieve bagage zijn kinderen in staat om
hun talenten te benutten en in harmonie met hun omgeving te leven. De
meerwaarde van ons onderwijs zit in de sociale component.
Niet alle activiteiten hoeven aangeboden te worden door de school. Cultuureducatie
in de breedste zin van het woord vinden we belangrijk. Waar nodig zoeken Fedrascholen samenwerking met instellingen die deze diensten buitenschools aanbieden.
We sluiten allianties met professionele partners om een totaalpakket aan te bieden,
mogelijk in de vorm van een brede school. Een goede afstemming van het
onderwijsaanbod en het aanvullende aanbod van anderen versterkt de brede
ontwikkeling van kinderen.
We geven ons onderwijs vorm vanuit waarden en normen die een christelijke
grondslag hebben, de basis van onze Nederlandse samenleving. Hieronder vallen
ook de waarden en normen rondom democratie en de rechtsstaat. De invulling is
per school verschillend.
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De kernwaarden
Ontwikkeling
We streven ernaar om het beste onderwijs te geven. We blijven onszelf ontwikkelen
en werken planmatig aan kwaliteit. We zijn kritisch op alles wat er in de school
gebeurt en stellen onszelf voortdurend de vraag of wat we doen ten gunste van de
ontwikkeling van de kinderen is.
Met een positief sturende hand bevorderen we het ontwikkelingsproces van
kinderen. We stimuleren kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Wij streven
naar goede resultaten op alle mogelijke aspecten van de brede ontwikkeling van
kinderen. We durven onze eigen (onderbouwde) keuzes te maken en leren kinderen
om hun eigen keuzes te maken. We zoeken naar een balans tussen loslaten,
zekerheid, uitdaging en veiligheid. De keuzes rondom de ontwikkeling van een kind
maken we samen met de ouders. Vertrouwen, gelijkwaardigheid en wederzijds
respect zijn daarbij voorwaarden.
Competentie en autonomie
We accepteren kinderen met hun verschillende talenten en mogelijkheden. We gaan
ervan uit dat kinderen kunnen en willen leren. Welbevinden van kinderen en plezier
in leren zijn daarbij belangrijke voorwaarden. We willen dat kinderen nieuwsgierig
en leergierig blijven en zo hun eigen mogelijkheden en talenten ontwikkelen. We
willen begeleiding, inhoud en vorm in ons onderwijs afstemmen op verschillen in
talenten en capaciteiten. We sluiten zo goed mogelijk aan bij de leerstijl van het
kind. We respecteren het unieke van kinderen en hebben regelmatig unieke
‘recepten’ voor verschillende kinderen. Dit betekent niet dat we het onderwijs
helemaal individualiseren, want leren gebeurt het beste in interactie met anderen.
Onderzoek
We vinden onderzoekend leren voor leerlingen en leerkrachten belangrijk, omdat zij
op die manier actief kennis vergaren, in plaats van passief kennis ontvangen.
Onderzoekend leren en werken bevordert de intrinsieke motivatie en maakt dat het
geleerde beter beklijft. We stimuleren nieuwsgierig zijn naar het onbekende, en
laten het onbekende graag binnen. Vanuit een basishouding van respect voor de
ander leren we van de verschillende perspectieven van verschillende mensen,
verrijken we ons met wat we ‘over ons muurtje kijkend’ zien. Van iedereen die bij
Fedra werkt, verwachten we nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding.
Relatie
Zonder vertrouwen, goede relaties en solidariteit komen mensen – dus ook
leerlingen en leerkrachten - niet tot volle ontplooiing. Samen realiseer je meer,
daarom werken we samen: binnen de school, met andere scholen van Fedra en met
andere organisaties. Daarbij neemt iedereen zijn eigen kwaliteiten mee. Het
educatief partnerschap zal binnen de organisatie doorontwikkeld worden.
De aansluiting tussen school en opvoeding thuis is voor kinderen belangrijk. Het is
een proces van samenwerking en wederkerigheid. Wat thuis gebeurt, is van invloed
op het onderwijsleerproces in de klas en omgekeerd. De ouders hebben de
verantwoordelijkheid voor hun kind(eren) en de school voor het onderwijs dat zij
verzorgt. School en ouders zijn de belangrijkste voorbeelden en leeromgevingen
voor kinderen als het gaat om samenleven. School en thuis moeten elkaar
versterken. Daar doen wij ons best voor.
Toekomstgericht
Ons onderwijs bereidt leerlingen voor op hun toekomst en voor de korte termijn op
de overstap naar het voortgezet onderwijs. Vanzelfsprekend sluit het onderwijs aan
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bij maatschappelijke ontwikkelingen. Het gaat niet alleen om kennisoverdracht,
maar vooral om het aanleren van vaardigheden. Leerlingen vullen hun
gereedschapskist, zodat zij steeds beschikken over de juiste instrumenten om
uitdagingen en vraagstukken in de toekomst aan te kunnen. Het kan niet anders
dan dat wij daarbij optimaal gebruikmaken van ICT-mogelijkheden. De komende
jaren groeien we mee met technologische ontwikkelingen en vertalen die naar de
dagelijkse praktijk in de school, zodat leerlingen díe dingen leren waardoor ze hun
toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.
Bestuurlijke ambities
In het strategisch beleidsplan 2016-2020 ‘Onderwijs is een richting, geen punt’
heeft het bestuur beschreven welke centrale doelen er gesteld zijn voor de scholen
van Fedra en hoe het systeem van kwaliteitszorg eraan bijdraagt om de doelen te
verwezenlijken. We hebben de strategische doelen geformuleerd als ambities. De
scholen hebben namelijk de ruimte om op eigen wijze en volgens eigen inzichten
invulling te geven aan de ambities. Zij hebben in de schoolplannen beschreven hoe
zij dit doen. De voortgang wordt halfjaarlijks besproken in de kwaliteitsgesprekken.
1.
2.
3.
4.

De scholen van Fedra geven betekenisvol en geïntegreerd onderwijs.
De scholen van Fedra bieden vernieuwend en toekomstgericht onderwijs.
Fedra personeel blijft in ontwikkeling.
De scholen van Fedra werken structureel samen met ouders en
(keten)partners.
5. De scholen van Fedra maken maximaal gebruik van technologische middelen
(ICT).

De ambities zijn voor het kalenderjaar 2018 geconcretiseerd in een jaarplan. Via
managementrapportages is de voortgang van de uitvoering gevolgd. Daar waar er
bijzonderheden zijn, worden deze verklaard in dit bestuursverslag.

1.2 Juridische structuur
De rechtspersoon is een stichting met de naam: Stichting Fedra, stichting voor
protestant-christelijk, katholiek, interconfessioneel primair onderwijs en onderwijs
op samenwerkingsgrondslag. De stichting is opgericht in 2002 en is gevestigd in
Beverwijk. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
41223035. Aan de stichting zijn geen nadere partijen verbonden.

1.3 Interne organisatiestructuur
Bestuurssamenstelling
Voorzitter
Dhr. J.A.M. Keunen, MES
Bestuurslid (vz) SWV Passend Onderwijs IJmond - onbezoldigd
Bestuurslid Playing for Success IJmond - onbezoldigd
Bestuurslid
Mevr. drs. I.A.E. Koning-Rosman
geen nevenfuncties
Het bestuur van de stichting heeft twee bestuursleden, die beiden het dagelijks
bestuur vormen. De bestuursleden dragen verantwoordelijkheid voor een of meer
kerntaken, zoals: identiteit, onderwijskwaliteit, passend onderwijs, personeel,
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organisatie, huisvesting en financiën. Het bestuur stelt voor de kerntaken het beleid
vast.
Management van de scholen
Iedere school heeft een directeur en een zorgcoördinator die samen het pedagogisch
team vormen. De Westbroek en De Hoeksteen delen een directeur en een
zorgcoördinator, Panta Rhei en De Plataan hebben twee directeuren. De Lunetten en
De Anjelier hebben beide ook een adjunct-directeur. De schooldirectie is
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en de uitvoering van
het school- en stichtingsbeleid. De directie heeft als kerntaak het onderwijskundig
beleid en van daaruit de aansturing van het personeel. De zorgcoördinator is geen
directielid, maar is wel in de positie om teamleden aan te sturen op de uitvoering
van het beleid rondom de leerlingenzorg en het klassenmanagement.
In de bestuursvergaderingen, vergaderingen van het directieberaad en de
kwaliteitsgesprekken per school wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten
gerapporteerd en vindt toetsing plaats of een en ander verloopt binnen de
beleidskaders. De directie doet verslag van belanghebbende zaken op de school aan
het bestuur.
Dhr.
T.
Minneboo
Mevr. A. v.d. Burg
Dhr. B. Pel
Mevr. H. Colenbrander
Dhr. E. Boeijenga
Dhr. J. Walda
Mevr. R. Pool
Mevr. F. van Dijk
Mevr. N. Peters

Beverwijk
De Anjelier
Bethelschool
Panta Rhei
De Sleutelbloem
De Wilgeroos
De Zeearend
De Vrijheit (Wijk aan
Zee)

directeur De Anjelier
adjunct-directeur De
Anjelier
directeur De Ark
directeur Bethelschool
directeur De Hoeksteen
directeur De Lunetten
adjunct-directeur De
Lunetten
directeur Panta Rhei
directeur Panta Rhei

09JN
09YE
27JJ
06FF
11VP
02EH
03QL

Heemskerk
De Ark
De Lunetten

Mevr. M. Alkemade
Dhr. K. Poncin

directeur De Plataan
directeur De Plataan

Mevr. A. de Vries
Mevr. D. Heming
Dhr. E. Boeijenga

directeur
De
Sleutelbloem
directeur De Vrijheit
directeur De West-broek

Mevr. N. de Vries

directeur De Wilgeroos

Mevr. N. van Rens

interim
directeur
De
Zeearend
directeur IKC IJmond
interim
directeur
IKC
IJmond

Mevr. D. de Beer
Dhr. J. Hendriks

05ML
08JO

Velsen
De Hoeksteen
De Plataan
De Westbroek

Leerlingenaantallen
Voor de langere termijn verwachten wij de volgende leerlingenaantallen:
2019
2020
2021
2022
3387
3366
3345
3320
De opheffingsnorm van de gemeenten is:
Beverwijk 181;
Deelgemeente Wijk aan Zee 75;
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03AG
10WF
23TK

Heemskerk 152;
Velsen 153.
In het verslagjaar zaten basisscholen De Ark en De Westbroek langer dan drie jaar
onder de opheffingsnorm. De scholen worden opengehouden door de gemiddelde
schoolgrootte van Stichting Fedra.
Brin
09JN
05ML
09YE
03AG
08JO
27JJ
10WF
06FF
03QL
23TK
11VP
02EH

Per 1 oktober

2018

2017

2016

2015

2014

Anjelier
Ark
Bethelschool
Hoeksteen
Lunetten
Panta Rhei
Plataan
Sleutelbloem
Vrijheit
Westbroek
Wilgeroos
Zeearend
totaal

400
114
306
211
455
717
375
282
117
90
163
132
3362

397
124
297
208
430
715
382
276
121
77
172
130
3329

383
122
293
218
424
713
385
302
117
81
178
124
3340

399
145
295
201
423
711
382
310
122
95
191
112
3386

407
153
285
194
439
712
366
313
131
115
183
100
3398

1.4 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid
Geregeld vertrouwen
Fedra is een organisatie in beweging, ruim 300 mensen doen elke dag hun best om
het werk goed te doen. We werken vanuit de bedoeling goed basisonderwijs te
geven, maar hoe realiseren we dat? De school staat hierin centraal. Rondom de
leerkracht en de groep willen we een ondersteunende organisatie realiseren. Hoe
doen we dat? Wat betekent dit voor de verhouding tussen scholen en bestuur,
directies en bestuur? Hoe kunnen we onze stichting, kijkend naar de vijf ambities
die we hebben opgesteld, zo vormgeven dat iedereen zich betrokken voelt bij deze
ambities? Hoe realiseren we een goede balans tussen sturing enerzijds en het delen
van verantwoordelijkheden anderzijds? Waarin geven we de professional
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vertrouwen, ruimte en vrijheid? En hoe regelen we dit?
In 2018 heeft het directieberaad kritisch naar zichzelf gekeken. Na de tweedaagse
aan het begin van het schooljaar 2017-2018 heeft binnen het directieberaad een
zoektocht plaats gevonden over de wijze waarop de samenwerking bestuur –
directies het beste vorm kan krijgen. Na een tweetal presentaties over bevindingen
en mogelijkheden heeft het bestuur een inventarisronde gedaan om van alle
directeuren individueel te horen wat die directeur wil behouden en veranderen.
De rol van het bestuur zal veranderen. Van sterk leidend (agendabepalend) naar
volgend en (bij)sturend. Van voor de troepen uit, naar achtervang om ‘missers’ te
voorkomen. We verwachten zo de ontwikkelingen in de scholen te versterken, meer
betrokkenheid en eigenaarschap voor het collectieve beleid bij de directies te
realiseren en de onderlinge relaties tussen de scholen te versterken. Ook de rol van
de schoolleider verandert, niet alleen door bovenstaande interne ontwikkeling, maar
ook door de nieuwe leerkrachtprofielen, de wens om leerkrachten met een
masteropleiding ruimte te geven en arbeidsmarkt ontwikkelingen. Kunnen we de
directies nog steeds positioneren als onderwijskundig leiders en waar zit de
toegevoegde waarde van de pedagogische teams in de huidige vorm? We zijn
inhoudelijk en theoretisch gevoed tijdens studiedagen, hebben geëvalueerd wat
goed is, wat beter kan en wat beter moet. Dit proces krijgt in 2019 een vervolg,
omdat het nog niet volledig uitgekristalliseerd is.
Vraagstukken van inrichting van onderwijs
We zijn ambitieus met betrekking tot goed onderwijs; betekenisvol, geïntegreerd,
modern, passend bij ieder kind, anticiperend op de toekomst en ondersteund door
nieuwe technologieën. Om deze ambities te realiseren moeten we nadenken op
welke wijze en met welke inhouden we het onderwijs (van de toekomst) vorm willen
geven. Vraagstukken van inrichting impliceren onderwijskundige keuzes en deze
keuzes hebben mogelijk gevolgen voor de personele inzet en de fysieke inrichting
van het schoolgebouw.
In 2018 hebben we meer inzicht gekregen in praktische en theoretische
veranderingen om onze ambities te verwezenlijken. Een leerkracht heeft ambulante
tijd gehad om onderzoek te doen naar theorie en praktijk. Zij heeft haar kennis
overgedragen aan de directies die daarvoor openstonden en heeft op enkele scholen
teams geadviseerd bij de door hen gewenste veranderingen. Directeuren en
zorgcoördinatoren hebben tijdens een studiedag onder leiding van een extern
deskundige een analyse gemaakt van de mogelijkheden in de eigen school. Een
aantal scholen is aan het experimenteren.
Bij alle pedagogische teams bestaat een gevoel van urgentie. Zij zijn in meer of
mindere mate bezig met het gesprek hierover met de teams. Er is bij hen meer
zicht gekomen op de complexiteit van het vraagstuk en de mogelijkheden hoe er
stapsgewijs praktische en theoretische veranderingen verwezenlijkt kunnen worden.
We zijn gestart met een langlopende ontwikkeling, een transitie van het onderwijs.
Om bovenstaande ontwikkeling te helpen, stellen we in 2019 een nieuw functieboek
vast, met daarin functies die we tot op heden niet hadden. De nieuwe cao heeft in
2018 geleid tot nieuwe leerkrachtprofielen. Deze leiden tot verschuivingen in rollen
en relaties in de school, waardoor andere functies heroverwogen moeten worden.
Het directieberaad is begonnen met de oriëntatie op wensen en mogelijkheden. In
de samenstelling van het nieuwe functieboek zal de visie op de verschillende
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functies en de samenhang daartussen opgenomen worden.
Een goed begin is het halve werk
Uit onderzoek weten we dat het goed is voor kinderen wanneer zij zich in een
doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. We willen dat alle kinderen de eerste, o zo
belangrijke jaren van hun leven alle kansen krijgen om met goede bagage aan de
basisschool te beginnen. Hoewel de samenleving hier de afgelopen jaren steeds
meer van overtuigd is geraakt, heeft de praktijk zich weerbarstiger getoond. Voor
echte samenwerking tussen kinderopvang/peuteropvang en onderwijs staan nog
altijd wetten en praktische bezwaren in de weg.
Wij zijn van mening dat niet de kinderen zich moeten voegen in het systeem, maar
dat de omgeving moet worden aangepast aan de kinderen. Op zes scholen is
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de bestaande samenwerking met
kinderopvangorganisaties uit te breiden en te intensiveren. De samenwerking richt
zich in eerste instantie met name op peuteropvang-school en school-buitenschoolse
opvang. Het uiteindelijke doel is te komen tot kindcentra, waarbinnen sprake is van
een doorlopende ontwikkelingslijn en een sterke inhoudelijke samenhang.
Doorontwikkeling van het Integraal Kindcentrum IJmond
Het IKC IJmond heeft zich ontwikkeld tot een centrum waarbinnen steeds
intensiever wordt samengewerkt door onderwijs en jeugdzorg. Het gevolg is dat er
steeds meer sprake is van één gezamenlijke aanpak, één team. In 2018 is een
gedeelde directeur so/sbo benoemd. Helaas bleek later dat de randvoorwaarden in
het IKC voor deze directeur onvoldoende geregeld waren, waardoor zij haar
opdracht heeft teruggegeven. Sinds december is een interim directeur benoemd.
Nu in de school de integraliteit steeds nadrukkelijker vorm krijgt, is er op bestuurlijk
niveau onderzoek gedaan naar de beste bestuurlijke samenwerking. Er is eind
december een onderzoeksrapport opgeleverd, waarmee de besturen verder kunnen
en besluiten kunnen nemen. Deze worden in 2019 verwacht.
In het IKC hebben we te maken met meerdere bekostigingsstromen, so, sbo (beide
gevoed door OCW), zorgpartners (beide gevoed door gemeente) en het SWV. Een
eerste oriëntatie is gestart naar de mogelijkheid om op termijn met de partners te
komen tot een vorm van volumebekostiging. Samen met een eenduidige
bestuurlijke-juridische samenwerking kan een mogelijke volumebekostiging leiden
tot een versterking van het proces van de doorontwikkeling van het IKC.
10–14 college
Samen met personeelsleden van het SVOK doen twee leerkrachten en een directeur
van Fedra onderzoek naar de mogelijkheden voor een 10–14 college in de regio
IJmond. Dit is een onderwijsvorm tussen po en vo, om beter tegemoet te komen
aan de onderwijsbehoefte van leerlingen in de leeftijd 10–14 jaar. De projectgroep
onderzoekt voor welke doelgroep een dergelijke onderwijsvorm interessant zou
kunnen zijn en of er in de IJmond behoefte aan bestaat bij ouders, leerlingen en
leerkrachten. Wanneer blijkt dat er behoefte bestaat, moet de projectgroep zich
buigen over het curriculum en de organisatie.
Voor de zomervakantie hebben zowel de MR van het Kennemer College als de GMR
van Fedra een positief preadvies gegeven op een nader onderzoek naar de
mogelijke start en de inhoudelijke vormgeving van een 10-14 college.
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Bovenbestuurlijke groep zij-instromers
In september is een zestal zij-instromers in dienst getreden bij Fedra. Zij maken
deel uit van een groep van 16 mensen met een afgeronde hbo of wo opleiding die in
de praktijk opgeleid worden tot leerkracht. Deze groep is een bijzondere
samenwerking - op initiatief van Fedra - met Atlant, Tabijn en Inholland. We hebben
een filmpje, posters en flyers gemaakt, die via de scholen en social media zijn
verspreid. Er zijn 65 reacties van geïnteresseerden gekomen! Uit deze groep zijn 25
mensen geselecteerd die een toelatingstraject hebben gevolgd. Van hen zijn er
uiteindelijk 16 personen in dienst gekomen bij een van de drie besturen.
De zij-instromers werken drie of vier dagen op een school en gaan een dag per
week naar de pabo. Het eerste halfjaar naast een ervaren leerkracht, daarna
worden zij gecontroleerd ‘losgelaten’ en mogen zijn zelfstandig voor de groep.
Rondom de zij-instromers staat een groep begeleiders en docenten die het
leerproces in goede banen leiden. Iedere zij-instromer heeft een persoonlijk
opleidingsplan. Voor de groep worden door de schoolbesturen extra opleidingsdagen
georganiseerd. Op deze dagen worden belangrijke onderwerpen uitgediept met
mensen uit de eigen praktijk. Zo heeft Fedra een opleidingsdag georganiseerd over
het geven van instructie en het maken van een goede lesvoorbereiding.
Het Rijk stelt een subsidie beschikbaar van € 20.000,00 per zij-instromer voor de
opleidingsduur van twee jaar. Fedra investeert zelf in de dubbele bezetting voor een
half jaar, de extra uren van de schoolopleiders die begeleiding geven, de
opleidingsdagen en de uren van de mentoren in de scholen. Een zij-instromer kost
ongeveer € 70.000,00.

1.5 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact
Niet aan de orde.

1.6 Informatie over maatschappelijke aspecten van ‘ondernemen’
Duurzaamheid
De corebusiness van Fedra is natuurlijk geen vervuilende aangelegenheid. Los
daarvan proberen wij ons steentje bij te dragen aan een groene wereld. Alle oude
afgeschreven pc's worden verantwoord afgevoerd. De harde schijven worden
vernietigd en vervolgens wordt de pc ingeleverd bij oud ijzer. Verpakking van
nieuwe hardware wordt gescheiden in plastic en karton en daarna verantwoord
afgevoerd. Bruikbare onderdelen van kapotte hardware worden zo veel mogelijk
hergebruikt. Batterijen worden ingezameld en op de juiste plaats afgeleverd.
Opleiden en persoonlijke ontwikkeling (zie ook hoofdstuk 7)
Fedra investeert veel in het opleiden van leerkrachten en onderwijsassistenten. We
werken samen met Inholland in Opleiden in de School en de Opleidingsschool
IJmond. Fedra stimuleert het volgen van opleidingen, trainingen en cursussen.
Steeds meer leerkrachten halen een masterdiploma, er zijn leernetwerken, het
directieberaad en het bestuur hebben een intensief scholingsprogramma en de
teamscholing wordt in de scholen serieus opgepakt.
Minder kansrijk op de arbeidsmarkt
Fedra heeft drie werknemers in dienst die ooit een ID baan/Melkertbaan hadden of
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via bemiddeling vanuit de gemeente in dienst gekomen zijn.
Goede arbeidsomstandigheden en maatwerk (zie ook hoofdstuk 7)
Directies zijn de uitvoerders van het personeelsbeleid. In de school dragen zij zorg
voor goede arbeidsomstandighden, adequatie werkafspraken en maatwerk waar dat
nodig is. We volgen de cao onder het motto: pas toe of leg uit. Bij bijzondere
persoonlijke omstandigheden zijn directies bevoegd om individuele afspraken te
maken, zodat het werk op verantwoorde wijze uitgevoerd kan blijven worden en om
verzuim te voorkomen.
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2 Governance
Intern toezicht – raad van toezicht
De raad van toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op het bestuur. Toezicht
houden op het bestuur is het kader van waaruit de samenstelling van de raad en zijn
bevoegdheden zijn geregeld. Uitgangspunt voor de bezetting van de raad van
toezicht is dat zij uit generalisten bestaat, die gezamenlijk een multidisciplinair team
vormen. De raad heeft drie taken: toezicht houden, het bestuur met raad terzijde
staan en het vervullen van de werkgeversrol. De leden van de raad van toezicht
richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van Fedra.
Dhr. R.F.J. van de Wal
Geen nevenfuncties
Dhr. T.A. Vat

Voorzitter raad van toezicht
December 2020 aftredend, eerste maal herkiesbaar
Lid raad van toezicht
Afgetreden december 2018

Nevenfuncties:
Bestuurslid Sociaal Cultureel Activiteiten Bibliotheek Hasselt, onbezoldigd
Participant bij Stichting Eropaf Amsterdam Ondersteuning, deels bezoldigd
Mevr. A.M. Vleugel

Lid raad van toezicht
December 2019 aftredend, niet meer herkiesbaar

Nevenfuncties:
Voorzitter Commissie Sociale Begeleiding bij SEIN, onbezoldigd
Voorzitter Klachtencommissie Medewerkers bij SEIN, bezoldigd
Dhr. S. Jansen
Geen nevenfuncties
Mevr. C.E. Vonk

Lid raad van toezicht
December 2021 aftredend, eerste maal herkiesbaar
Lid raad van toezicht
December 2020 aftredend, eerste maal herkiesbaar

Nevenfuncties:
Lid raad van toezicht Regius College
Lid raad van toezicht Forte Kinderopvang
Voorzitter bezwarencommissie HHNK
Lid bezwarencommissie gemeente Edam-Volendam
Mevr. S.M. Ophorst
Geen nevenfuncties

Lid raad van toezicht
December 2021 aftredend, eerste maal herkiesbaar

Intern toezicht – GMR
Fedra heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle
scholen vertegenwoordigd zijn. De raad heeft een voorzitter die deel uitmaakt van de
oudergeleding en een secretaris die deel uitmaakt van de personeelsgeleding. De
raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en een notulist. Daar waar een
school twee keer vermeld staat, is per 1 augustus een wisseling geweest.
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Jaarlijks organiseert de GMR een
bijeenkomst met en voor de voorzitters van de medezeggenschapsraden. De GMR
voert twee keer per jaar overleg met een afvaardiging van de raad van toezicht.
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Mevr. K. Boekelman
Vacant
Mevr. Y. Könst
Mevr. T. Hollenberg
Mevr. M. Lammers
Dhr. C. Schelvis
Mevr. W. van Velzen
Mevr. T. Roelofs

PGMR (Anjelier)
PGMR (Anjelier)
Secretaris,
PGMR (Lunetten)
PGMR (Panta Rhei)
PGMR (Westbroek)
PGMR (Wilgeroos)
PGMR (Wilgeroos)
PGMR (Zeearend)

Vacant
Dhr. R. Honkoop
Mevr. A. Kabel

OGMR (Ark)
OGMR (Ark)
OGMR (Plataan)

Dhr. R. Sinnige
Mevr. S. Brandse
Mevr. M. Limmen
Mevr. L. Broekman
Dr. A. de Boo

OGMR (Sleutelbloem)
OGMR (Vrijheit)
OGMR (Vrijheit)
OGMR (Hoeksteen)
Voorzitter,
OGMR (Bethelschool)

2.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance
Er waren het afgelopen jaar geen bijzondere ontwikkelingen of vernieuwingen op
het gebied van governance.

2.2 Vermelding code goed bestuur
Fedra leeft de Code Goed Bestuur van de PO-Raad na.

2.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting
Niet van toepassing.

2.4 Horizontale verantwoording
Verantwoording
Het bestuur legt horizontaal verantwoording af aan de GMR en verticaal aan de raad
van toezicht door het jaarverslag met hen te bespreken. Alle personeelsleden
hebben toegang tot het jaarverslag via de website of het SharePoint van Fedra. De
raad van toezicht ontvangt drie keer per jaar een managementrapportage over de
uitvoering van het jaarplan en de realisatie van de begroting. De directies
ontvangen deze rapportages ter kennisgeving.
Het strategische beleidsplan, jaarverslag en het document over de governance zijn
openbaar, ze staan op de website. Onze stakeholders zijn de eigen personeelsleden,
het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond, de schoolbesturen in de
regio en de gemeenten waarin de scholen staan. Met andere stakeholders dan de
eigen personeelsleden wordt niet inhoudelijk gesproken over het jaarverslag.
Informatie
Naast de bespreking van het jaarverslag wordt er veel gecommuniceerd over de
uitvoering van vastgesteld beleid, resultaten en nieuwe ontwikkelingen. Het bestuur
gebruikt daar de interne nieuwsbrieven de Novello (personeel) en het
Vrijdagmiddagbericht (pedagogische teams) voor. Communicatie met ouders valt
onder verantwoordelijkheid van de directies van de scholen.
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3 Onderwijs
3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van 2018

De scholen van Fedra hebben en houden een grote onderwijskundige autonomie. Dit
betekent dat zij zelf bepalen welk onderwijskundig beleid zij voeren. De scholen
hebben in hun schoolplannen en jaarplannen beschreven op welke wijze zij tot
realisatie van de bestuurlijke ambities komen. De ontwikkeling van de scholen loopt
parallel met de naleving van wettelijke verplichtingen. Scholen hanteren de
referentieniveaus, voldoen aan de kerndoelen en dragen zorg voor voldoende
leeropbrengsten. In de kwaliteitsgesprekken informeren de pedagogische teams het
bestuur over de voortgang en de resultaten.
De scholen van Fedra geven betekenisvol en geïntegreerd onderwijs
Als onderwijs voorbereidt op de toekomst en een plaats in de samenleving, is het
vreemd dat we de lesstof splitsen in vakgebieden. Door vakken te integreren wordt
het leren door kinderen als betekenisvol ervaren. Het geheel is meer dan de delen.
Methoden en leermiddelen willen we naar behoefte inzetten en loslaten als dat beter
is. We gebruiken onze omgeving in het leerproces en zoeken naar verbreding. We
blijven gestructureerd en planmatig werken en bewaken de leerlijnen, zodat er altijd
sprake is van een beredeneerd en passend aanbod.
De scholen van Fedra bieden vernieuwend en toekomstgericht onderwijs
Door voortdurende innovatie blijven we het onderwijs ontwikkelen. We zijn
nieuwsgierig en onderzoekend: we zorgen dat we zelf ‘over muurtjes heen kijken’
om te durven verbeteren en vernieuwen. We zoeken naar nieuwe ontwikkelingen en
omarmen deze na toetsing aan onze kernwaarden. We bieden ervaringsleren,
onderzoekend leren en mogelijkheden om te experimenteren. We verdiepen ons in
de veranderende rollen van de leerkrachten, van de leidinggevenden en van ouders.
Bij toekomstgericht onderwijs spreken we onder andere over 21st century skills.
Onderwijs en leren zien er in de toekomst ongetwijfeld heel anders uit, niet alleen
qua leermiddelen, maar ook op het gebied van onderwijsdoelen, werkwijzen en zelfs
de plek van het onderwijs. Innovatie op het terrein van digitalisering wordt niet door
politiek of het bestuur voorgeschreven. Teams onderzoeken, experimenteren en
bepalen zelf op welke wijze de leerlingen het beste voorbereid kunnen worden op de
steeds veranderende samenleving en hun toekomstige arbeid.
Fedra personeel blijft in ontwikkeling
De leerkracht is de spil van het onderwijs in de groep, degene die passend en
kwalitatief goed onderwijs realiseert. De leerkracht beïnvloedt de prestaties van
kinderen voor een belangrijk deel. De wijze waarop kinderen leren, verandert; de
middelen waarmee zij leren veranderen. Daarmee verandert ook de didactische en
pedagogisch aanpak. Hoe beter de leerkracht is toegerust om het onderwijs aan de
verschillende kinderen in de groep te verzorgen, hoe hoger de kwaliteit van het
onderwijs dat wij bieden. Voor de leerkracht is voortdurende ontwikkeling van zijn
vakmanschap vanzelfsprekend. De leerkracht is geen eiland. Het team vormt een
professionele leergemeenschap en is als groep verantwoordelijk voor de kwaliteit
van het onderwijs. Een belangrijk deel van de deskundigheidsbevordering wordt
daarom onder regie van de directie georganiseerd: teamontwikkeling en leren van
en met elkaar.
Iedere organisatie heeft goed leiderschap nodig. Bij Fedra is de directeur
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verantwoordelijk voor de school en heeft de daarbij behorende bevoegdheden en
beleidsruimte om de kaders van het beleid uit te werken. De directeur is een
belangrijke stimulerende kracht voor de ontwikkeling van de leerkrachten en de
school. Net als leerkrachten faciliteren we ook directies bij het leren van en met
elkaar, door intervisie en collegiale consultatie. Om te zorgen dat we ook in de
toekomst goede leidinggevenden hebben, investeren we in de ontwikkeling van
leiderschapstalent.
De scholen van Fedra werken structureel samen met ouders en (keten)partners
Goed onderwijs vraagt regelmatige bezinning op wat straks voor kinderen belangrijk
is. Onze onderwijstijd vinden we niet toereikend om de brede ontwikkeling van
kinderen volledig tot zijn recht te laten komen. Daarom werken we nauw samen
met andere professionele partners, waarbij we streven naar aansluiting tussen hun
aanbod en ons onderwijs.
We zoeken naar een goede afstemming met het voortgezet onderwijs, op basis van
wederkerigheid, zodat de ontwikkeling van kinderen naar hun maatschappelijke rol
een doorgaande lijn heeft.
Onze belangrijkste partners zijn echter de ouders van de leerlingen: in een open en
wederkerige samenwerking respecteren we elkaars rol en werken we met vereende
krachten aan de ontwikkeling van kinderen.
De scholen van Fedra maken maximaal gebruik van technologische hulpmiddelen
ICT-ontwikkelingen beïnvloeden het werk en vooral het leren diepgaand. Kennis is
snel toegankelijk en parate kennis heeft een andere waarde dan voorheen. Ook de
verwerking van informatie gaat anders. ICT maakt veel mogelijk wat we anders niet
of minder goed zouden kunnen: maatwerk realiseren in inhoud, tijd en plaats.
Kinderen krijgen met behulp van ICT directe feedback op wat zij doen en dat
bevordert het ontwikkelingsproces. Digitalisering in de breedste zin biedt
mogelijkheden om het werk van de leerkracht effectiever en efficiënter te maken.
Zo maakt de leerkracht de handen vrij voor bijvoorbeeld het sociale aspect in de
klas, individuele aandacht en oudergesprekken, of komt er meer tijd voor
voorbereiding en nazorg. Daarnaast rust op ons de plicht om leerlingen mediawijs te
maken.

3.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

In 2019 zal een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld worden. De verwachting is
dat de ingezette koers gecontinueerd zal worden. Uiteraard na een update en
afstemming van de te vervolgen koers met directies, teams, GMR en raad van
toezicht.

3.3 Onderwijsprestaties

Eind 2018 hebben alle scholen van Fedra een basisarrangement. Opvallend in
onderstaand schema is het ‘rood-gehalte’ in 2016. Nadat we van de schrik bekomen
waren, is uitvoerig onderzocht waarom het werken met de IEP tot zo’n ander beeld
van de eindopbrengsten had geleid. De uitkomst van het onderzoek is dat scholen
geen gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid tot het uitzonderen en uitsluiten
van leerlingen. De criteria die daarvoor beschikbaar zijn, waren niet toegepast. In
2017 en 2018 zien we een normalisering van het beeld. Ieder jaar zijn er wel een of
enkele scholen die een ‘slecht jaar’ hebben. Over het algemeen heeft dat in
voorgaande jaren niet geleid tot andere dan basisarrangementen.
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3.4 Informatie over toegankelijkheid en het toelatingsbeleid
Toelatingsbeleid
Iedere ouder/verzorger die het beleid en de uitgangspunten van de gekozen Fedra
school onderschrijft, is welkom zijn/haar kind aan te melden. Kinderen kunnen
aangemeld worden vanaf 2,5 jaar en kunnen op 4-jarige leeftijd bij ons starten.
Wij gaan ervan uit dat ouders/verzorgers bij het aanmelden van hun kind alle
relevante informatie over het kind (gezondheid, cognitieve en sociale ontwikkeling)
beschikbaar stellen aan de directie. De directie kan hiermee een inschatting maken
van de mogelijkheden van de school om het kind de school succesvol te laten
doorlopen. In principe worden alle leerlingen door ons geaccepteerd en
ingeschreven om het onderwijs te volgen.
Er zijn enkele situaties waardoor de school een leerling kan weigeren:
 pedagogisch-didactische of organisatorische redenen, zoals de groepsgrootte
of specifieke onderwijsbehoeften van de overige leerlingen in de betreffende
groep, kunnen de directie doen besluiten geen nieuwe kinderen meer toe te
laten in deze groep;
 leerlingen die de school eenmaal verlaten hebben, worden niet meer
aangenomen, tenzij de kinderen de school verlaten hebben als gevolg van
een verhuizing of plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs.
Over kinderen die op een andere school staan ingeschreven, wordt eerst overleg
gevoerd met de school van herkomst. In geval van doublure neemt de school het
doublure besluit over van de aanleverende school.
Wanneer de directie besluit om een leerling niet in te schrijven, dan worden de
ouders/verzorgers schriftelijk geïnformeerd over de reden.
Toelating van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte
Soms vraagt de ontwikkeling van een kind extra aandacht van de volwassenen om
hem/haar heen en gaat het leren minder vanzelf dan bij andere kinderen. Wij
noemen dit leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Voor deze leerlingen
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passen wij het onderwijsprogramma of de begeleiding zodanig aan dat het kind zo
weinig mogelijk last heeft van zijn/haar beperking en zo goed mogelijke
leerresultaten behaalt.
Toelating van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, eventueel afkomstig
van een school voor speciaal (basis)onderwijs, vindt plaats na onderzoek van de
directie naar de mogelijkheden van de school om de juiste zorg en begeleiding te
leveren en in samenspraak met de ouders. Wanneer bij aanmelding bekend is dat
het kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft, dan willen wij het dossier van de
leerling inzien. Het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het
ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen, staan centraal bij het besluit om
de leerling wel of niet toe te laten. Als dit nodig is, worden leerlinggerichte
doelstellingen bepaald en afspraken met de ouders vastgelegd. Wanneer we het
kind toelaten, gaan we ervan uit dat de leerling (bij ongewijzigde omstandigheden)
de hele schoolloopbaan bij ons kan volgen.
Voor sommige van deze leerlingen is specialistische hulp of begeleiding nodig, die
de school niet eenvoudig kan leveren. We hebben dan de mogelijkheid om via het
samenwerkingsverband extra hulp en begeleiding te krijgen. Wanneer ook dit geen
duurzame oplossing biedt, zal de directie besluiten dat de school geen passend
onderwijs aan het kind kan bieden en dat er naar een alternatief gezocht zal
worden.
Wanneer er sprake is van een afwijzing worden de ouders/verzorgers geïnformeerd
over de achterliggende reden(en) en ondersteunt de school de ouders/verzorgers bij
het vinden van een passende plek. Dit kan binnen het speciaal onderwijs zijn, maar
ook op een andere basisschool die beter de specifieke begeleiding kan bieden die de
leerling nodig heeft.

3.5 Verantwoording werkdrukmiddelen

Fedra ontving voor het schooljaar 2018/2019 € 518.000 om de werkdruk te
bestrijden. Voor het kalenderjaar 2018 zijn de baten € 216.000. De teams hebben
(in overleg met de directeur) zelf gekozen hoe deze financiële voorziening ingezet
werd. Dit heeft ertoe geleid dat er een aantal onderwijsassistenten is aangesteld en
dat een aantal leerkrachten een urenophoging toegekend heeft gekregen, zodat er
voor anderen ambulante ontwikkeltijd vrijgemaakt kon worden. Bij andere scholen
is ervoor gekozen om extra uren toe te kennen aan een gymdocent of een
secretaresse, om zo de leerkrachten te ontlasten. Uiteindelijk heeft ieder team een
eigen plan ter instemming aan de PMR voorgelegd en ter kennisgeving aan het
bestuur gezonden. De plannen van de scholen zijn na de zomervakantie uitgevoerd.
Daarbij waren er geen problemen om de gewenste uitbreiding van de formatie te
realiseren.
Bestedingscategorie
Personeel
Materieel
Professionalisering
Overig

Besteed bedrag
(kalenderjaar)
€ 166.000
€
5.000
€ 10.000
€
2.500
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Toelichting
€ 35.000 is overgeboekt naar
boekjaar 2019

4 Kwaliteitszorg

Fedra heeft het kwaliteitsbeleid in 2018 geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. In het
onderwijs is het vooral de leerkracht die de meest directe invloed heeft op de
kwaliteit van het onderwijs. Voor het leveren van kwaliteit kijken we bij Fedra
daarom vooral naar de leerkracht die in de groep met de leerlingen werkt. Wordt de
leerkracht in staat gesteld kwaliteit te leveren en kan de leerkracht de gewenste
kwaliteit leveren? Wij zien de leerkracht als professional, die competent is en zelf
beslist over de wijze waarop hij/zij de leerlingen stimuleert om optimale prestaties
te leveren en talenten te ontplooien. Om de leerkracht heen willen we een sterke
organisatie realiseren, die dienstbaar is aan de leerkrachten en het primaire proces.
De taak van de onderwijskundig leider (directeur) en de bovenschoolse organisatie
is er mede voor te zorgen dat leerlingen kunnen groeien in bredere zin, zodat we als
organisatie voldoen aan onze missie.
In alle lagen van de organisatie hebben we het leren van de leerlingen voor ogen.
Iedereen die bij Fedra werkt, draagt hieraan bij. Succes veronderstelt een
intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen en een gedegen aanpak.
Kwaliteitszorg betekent niets anders dan zorg voor de kwaliteit van het onderwijs
dat onze personeelsleden aan de leerlingen bieden. Op alle niveaus in de organisatie
dragen mensen hun steentje daaraan bij, door zich af te vragen: wat kan ik doen
om het leren van de leerlingen te optimaliseren? In samenwerking met collega’s
vragen we ons af: bereiken we de doelen die we willen bereiken? Hiervoor is het
nodig om beleid, processen en producten op het gebied van onderwijs, personeel,
huisvesting en financiën goed te bewaken en te beoordelen.
In de kern is kwaliteitszorg te herleiden tot vijf eenvoudige vragen: 1. Doen we de
goede dingen? 2. Doen we die dingen ook goed? 3. Hoe weten we dat? 4. Vinden
anderen dat ook? 5. Wat doen we met die wetenschap?
Kwaliteitszorg betekent ook dat we systematisch de ‘goede dingen nog beter
proberen te doen’. Adequate instrumenten en een heldere plannings- en
beleidscyclus zijn hiervoor onontbeerlijk. Alles wat je aan kwaliteitszorg doet, moet
opleveren dat het werk er beter van wordt en dus dat de kinderen er uiteindelijk
profijt van hebben. Om dit te kunnen bewaken, is de samenhang tussen
stichtingsdoelen, schooldoelen en persoonlijke doelen van wezenlijk belang, zo
werken we samen en niet voor onszelf.
Werken aan kwaliteit is tweerichtingsverkeer: van de organisatie naar de persoon
en van de persoon naar de organisatie. Van het bestuur mag verwacht worden dat
zij het personeelsbeleid, het financiële beleid, het huisvestingsbeleid en het
organisatiebeleid op orde heeft. Van de directeur mag verwacht worden dat hij/zij
uitvoering geeft aan de personeelszorg en het onderwijskundig beleid van de school
ontwikkelt, stuurt en bewaakt. Van elke werknemer mag verwacht worden dat hij/zij
gebruikmaakt van de mogelijkheden die geboden worden om het werk zo goed
mogelijk te doen.
De directeur als leidinggevende is van grote invloed op het proces van de
kwaliteitszorg. Van de directeuren wordt verwacht dat zij kwaliteitszorg voorleven in
de school en onlosmakelijk verbinden aan alle ontwikkelingen en activiteiten. De
directeur is de spin in het web tussen stichtingsbeleid, schoolbeleid en de
ontwikkeling van teamleden. De directeur is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit
van de school en het leerrendement van de leerlingen. Het zou echter niet terecht
zijn om alle verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs alleen bij de
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directeur neer te leggen. Ieder personeelslid levert een bijdrage aan de kwaliteit van
de organisatie. Personeelsleden van Fedra zijn professionals en van professionals
mag veel verwacht worden. Een professionele houding veronderstelt een
voortdurend streven naar het nog beter uitvoeren van het eigen werk, in relatie tot
de rest van de organisatie. Iedere professional vraagt zich af: wat kan ik doen om
de doelen van mijn school te realiseren?

4.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van 2018
Schoolspecifiek kwaliteitsgesprek
Halfjaarlijks spreekt het bestuur het pedagogisch team van de scholen gedurende
een dagdeel over alles dat de school betreft in het kwaliteitsgesprek. In 2018
hebben de scholen de ruimte gekregen om een eigen invulling aan de gesprekken te
geven, die bij de school past. Dit leidt tot zeer verschillende gesprekken waarbij
steeds meer de teamleden en leerlingen betrokken worden.
Audit
Een drietal directeuren is opgeleid om interne audits te doen op de scholen. De
eerste audit heeft plaatsgevonden op De Wilgeroos. De audit lijkt vooralsnog een
waardevolle aanvulling op het bestaande beleid.
Jaargesprekken
De cyclus van functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken is
samengevoegd tot het jaargesprek. Het jaargesprek is een professioneel gesprek
tussen een medewerker en diens direct leidinggevende over het vervullen van de
functie nu en in de toekomst. Het gesprek is altijd contextgebonden, het gaat over
het vervullen van de functie op deze school onder de gegeven omstandigheden.
De werknemer presenteert een analyse van de eigen functievervulling waarbij de
vooraf vastgestelde onderwerpen aan de orde komen. Om de analyse te maken
heeft de medewerker diverse instrumenten en bronnen tot zijn/haar beschikking. De
vijf vragen van kwaliteitszorg, vertaald naar het persoonlijke niveau, geven richting
aan het gesprek. De medewerker is vrij om een eigen vorm te kiezen voor de
presentatie.
De leidinggevende heeft zich vanuit de eigen verantwoordelijkheden voorbereid op
het gesprek en heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van de werknemer.
De werknemer kan vooraf verzoeken om op een specifiek onderwerp gerichte
feedback te krijgen. Bij het jaargesprek met een leerkracht is vereist dat er één of
meerdere klassenbezoeken hebben plaatsgevonden.
Doelen:
1. Verkrijgen van inzicht in de taakvervulling en professionele ontwikkeling.
2. Afstemming tussen enerzijds de wensen van de medewerker met betrekking tot
inzet, taken en professionele ontwikkeling en anderzijds de (ontwikkelings-)doelen
van de organisatie.
3. Afspraken maken over invulling van de normjaartaak, scholing, toekomstige
inzetbaarheid en doorstroming naar andere functies, wanneer nodig in combinatie
met de door de werkgever beschikbaar te stellen faciliteiten in tijd en/of geld.
4. Bevorderen van welbevinden en samenwerking met collega’s.
5. Onderbouwen van rechtspositionele maatregelen, als dit aan de orde is.
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Instrumenten en bronnen:
1. Het functieprofiel;
2. Het competentieprofiel;
3. Formatieplan, werktijdenformulier;
4. Kijkwijzer / kijkvragen (zie ook §6.3) en observaties;
5. Het formulier ‘voorbereiding en verslag jaargesprek’;
6. Data uit het leerlingvolgsysteem, enquêtes, competentiescans, onderzoek, 360
graden onderzoek, verslagen en notulen.
Onderwerpen: De functie geeft richting aan het gesprek. Per functie hebben we
daarom een aantal onderwerpen gekozen die voor de betreffende functie van belang
zijn. Bij alle functies zijn de onderwerpen ‘inzet en motivatie’ en ‘welbevinden’
opgenomen. Die vinden we vanuit de werkgeversrol van belang. Werknemer en
leidinggevende zijn vrij om extra onderwerpen op de agenda te zetten.
Informatiebeveiliging en privacy (IBP)
Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de AVG zijn er op alle scholen privacy
bewustzijnstrainingen gegeven. In deze trainingen is er aandacht besteed aan de
vijf vuistregels van Kennisnet: doelbinding, grondslag, dataminimalisatie,
transparantie en data integriteit. Bij Fedra is een IBP plan opgesteld, waarin is
beschreven hoe we met gegevensverzamelingen omgaan en waar de
verantwoordelijkheden liggen. Ouders hebben een privacyverklaring getekend en
met alle verwerkers van onze data is een verwerkersovereenkomst gesloten. Met
het werken in de SharePoint omgeving wordt de dataminimalisatie en autorisatie
steeds verder vormgegeven.

4.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen
Het vastgestelde beleid zal
maatregelen verwacht.

uitvoerd worden,

er worden geen aanvullende

4.3 Afhandeling van klachten
Klachten en geschillen
Er zijn in 2018 geen klachten of geschillen geweest die zijn voorgelegd aan een
landelijke commissie.
Zeven ouders hebben contact gezocht met het bestuur. Zij konden daarna in goed
overleg met de directie hun onvrede oplossen. Ook hebben enkele personeelsleden
contact gezocht met het bestuur, in goed overleg zijn hun problemen opgelost. Voor
drie personeelsleden is er onvoldoende veranderd, waardoor zij hebben besloten
een baan buiten Fedra te zoeken.
Vertrouwenspersonen
De interne vertrouwenspersonen zijn werknemers van Fedra bij wie personeel en
ouders met vertrouwelijke zaken en problemen met betrekking tot de school terecht
kunnen, als zij deze (nog) niet kunnen of willen aankaarten bij de leerkracht,
directie of bestuur. De vertrouwenspersoon geeft ondersteuning en begeleiding aan
personeelsleden en ouders met een probleem of klacht.
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In 2018 hebben de interne vertrouwenspersonen vier meldingen gehad. Hiervan
waren er drie van ouders en één van een personeelslid. Drie melders zijn
doorverwezen. Drie meldingen hadden betrekking op de inrichting van de
schoolorganisatie en één ging over de begeleiding van een leerling. De interne
vertrouwenspersonen hebben in totaal 13 uur besteed aan de uitvoering van hun
taak.
Fedra heeft een externe vertrouwenspersoon bij de GGD Midden-Kennemerland
afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De externe vertrouwenspersoon biedt
ondersteuning als er op school sprake is van seksuele intimidatie, agressie of
discriminatie. Dit betreft niet alleen ervaringen van leerlingen, maar ook ervaringen
van leerkrachten en andere personeelsleden van de school. Deze externe
vertrouwenspersoon, een jeugdarts, begeleidt en ondersteunt slachtoffers. Het is de
taak van de vertrouwenspersoon om door bemiddeling een oplossing voor een
klacht te bereiken.
In 2018 heeft de externe vertrouwensarts niet gerapporteerd aan het bestuur,
waaruit afgeleid wordt dat niemand zich heeft daar gemeld met een ervaring, klacht
of probleem.
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5 Onderzoek
5.1 Toelichting inzake de werkzaamheden

Een leerkracht heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het
leerstofjaarklassensysteem
te
doorbreken.
Het
onderzoek
bestond
uit:
literatuurstudie, schoolbezoeken, interactieve sessies met vertegenwoordigers van
schoolbesturen via de PO-Raad, bijwonen van lezingen en presentaties.
De beleidsadviseur doet onderzoek naar de samenwerking in (integrale) kindcentra.
Dit onderzoek bestaat uit: literatuuronderzoek, onderzoek naar wetten, regelgeving
en cao’s die de bandbreedte bepalen voor een intensieve samenwerking met andere
organisaties en het bezoeken van bestaande kindcentra als voorbeeld van ‘good
practices’.
Het lid college van bestuur heeft onderzoek gedaan naar de rol van de
medezeggenschapsorganen in de totstandkoming en doorontwikkeling van het IKC
IJmond, in het kader van de leergang onderwijsrecht van de Vrije Universiteit. Dit
onderzoek bestond uit bestudering van de rol die de medezeggenschapsorganen tot
nu toe hebben gehad en hoe deze te beoordelen is in het licht van wettelijke
voorschriften en een beschrijving van de rol die de organanen zouden moeten
krijgen bij het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst of bij overdracht van
een BRIN.
De uitvoering van het nieuwe beleidsplan rondom verzuim en re-integratie wordt
nauwlettend gevolgd door middel van een monitor per vier maanden en een
evaluatie van het kalenderjaar. Zie ook hoofdstuk 7.
Scholen doen zelf veel onderzoek naar onderwijsresultaten,
methoden. Hierover rapporteren zij in de kwaliteitsgesprekken.

5.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

werkwijzen

en

In 2019 zullen er weer tevredenheidsonderzoeken afgenomen gaan worden bij
personeel en ouders. Hiervoor zullen, naar verwachting, de enquêtes van Scholen
op de kaart gebruikt gaan worden.

23

6 Internationalisering
6.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen
Internationalisering heeft geen prioriteit bij het bestuur en de scholen.

6.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen
Bestuur en scholen
internationalisering.

verwachten

geen
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ontwikkelingen

op

het

terrein

van

7 Personeel
De Fedra Academie
Maandagavondlezingen: er zijn drie lezingen georganiseerd voor eigen personeel en
geïnteresseerde buitenstaanders. Het onderzoek van prof. J. Hattie ‘leren zichtbaar
maken’ is gepresenteerd. Kees Overveld heeft het publiek meegenomen in de
storming, forming and norming van groepen kinderen gedurende het schooljaar.
Werkdruk heeft volop de aandacht gekregen tijdens de lezing in het voorjaar, toen
ieder team bezig was met de verdeling van de middelen. Hierin stond centraal wat
je zelf kunt doen om minder werkdruk te ervaren.
Talentenbank: In 2018 zijn er verschillende leernetwerken gecontinueerd. Een
professioneel leernetwerk is een klein team van mensen, dat samengesteld is
rondom een bepaald onderwerp. Een leernetwerk komt regelmatig bij elkaar, om op
gestructureerde wijze kennis en ervaringen te delen om het onderwijs te
verbeteren. Een leernetwerk stimuleert het collectief leren: de deelnemers werken
aan gezamenlijke uitkomsten. Een leernetwerk draagt op drie manieren bij aan het
versterken van de deskundigheid in de scholen: er wordt nieuwe kennis
aangeboden, de deelnemers (van de verschillende scholen) wisselen ervaringen uit
en de deelnemers gaan met de nieuwe vaardigheden, kennis en informatie in de
school aan de slag. Fedra heeft volgende leernetwerken:
 Kom in de Klas (eind schooljaar 2017-2018 afgerond)
 Oriëntatie op Leiderschap (eind schooljaar 2017-2018 afgerond)
 Meer- en hoogbegaafde leerlingen
 ICT
 Onderwijsassistenten
 Zorgcoördinatoren
Opleidingsschool IJmond: Kern van de Opleidingsschool IJmond is het versterken
van het werkplekleren door de samenwerking tussen docenten pabo en leerkrachten
in de scholen te versterken. In 2018 hebben studenten en docenten van de pabo,
leerjaar 3, De Sleutelbloem bezocht. Zij hebben daar een themaochtend gehad over
‘anders organiseren’ waarin zij theorie aangeboden kregen door een van de
leerkrachten van de school, de praktijk hebben kunnen bekijken en samen lessen
hebben verzorgd. De studenten vinden deze ochtenden uiterst leerzaam. Voor
docenten van de pabo is het geven van de lessen op een onbekende school wel een
uitdaging.
Fedra Vaardig: uiteraard is dit succesvolle programma gecontinueerd. De
begeleiding van startende leerkrachten in de scholen verdiende aandacht. Een intern
onderzoek heeft geleid tot een gedragen, gezamenlijke aanpak die aansluit op het
Fedra Vaardig programma. De scholen hebben enkele aanpassingen gedaan, zodat
nu ook de begeleiding in de scholen sterker staat.
Fedra masters: Er is inmiddels een grote groep leerkrachten die een master diploma
heeft gehaald. In de praktijk wordt niet optimaal gebruikgemaakt van hun kennis en
onderzoeksvaardigheden. De vraag ligt voor of we personeelsleden met een master
op een andere wijze kunnen inzetten. De nieuwe leerkrachtprofielen bieden hiervoor
de ruimte. Het directieberaad heeft een voorstel besproken, maar is nog niet tot een
besluit gekomen.
Directie beraadt zich: de directies en het bestuur, regelmatig aangevuld met de
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zorgcoördinatoren, hebben gezamenlijke studiedagen over onderwerpen die de
organisatie aangaan en/of een relatie hebben met het strategisch beleid. In 2018
zijn onderstaande onderwerpen aan de orde geweest:
 Werkdruk;
 Flexibilisering van het onderwijs (meerdere keren) met o.a. de thema’s:
verandermanagement en leerstofjaarklassensysteem of anders?
 Nieuwe kwaliteitsgesprekken;
 Organisatie van de Fedra Academie;
 Integratie van de vervangingspool;
 Begeleiding van startende leerkrachten;
 Pedagogische teams – evaluatie samenwerking, taken en rollen.
Bij een scholingsbijeenkomst was de raad van toezicht aanwezig. Directies hebben
de raad geïnformeerd over de ontwikkeling van de eigen school, bezien vanuit de
opdracht om het onderwijs te flexibiliseren.

7.1 Zaken in 2018 met een behoorlijke personele betekenis
Inzetbaarheidsbeleid
De afgelopen jaren hebben we een toename van het verzuim gezien. Gelukkig nog
onder het landelijk gemiddelde voor het basisonderwijs, maar hoger dan we gewend
zijn en gewenst vinden. In 2017 heeft het directieberaad de visie op het beleid voor
preventie, verzuim en re-integratie opnieuw vastgesteld en zijn er twee trainingen
geweest voor directies in hun rol als casemanager en uitvoerder van de personele
zorg. In 2018 is het beleidsplan met instemming van de GMR vastgesteld.
De aanpak van (dreigend) verzuim is nu goed. De Fedra casemanagers slagen erin
om het verzuim laag te houden. Zij hebben een goede relatie met de
personeelsleden met wie zij samenwerken aan goede arbeidsomstandigheden en bij
verzuim aan terugkeer in het werk. In geval van re-integratie worden de
casemanagers bijgestaan door de bedrijfsarts en een verzuimconsulent. Eind 2018
hebben de meeste scholen het verzuim goed onder controle. Zorgen zijn er over De
Zeearend, waar het verzuim negatief opvalt ten opzichte van de andere scholen.
We hebben het doel van 2018 ruimschoots gehaald, 3.89% in plaats van de
beoogde 4,5%. Het nulverzuim was te laag (51.8% i.p.v. 54,5%), maar gelukkig
ligt de meldfrequentie wel onder het streefgetal (0.77 i.p.v. 0.8).
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7.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen
Samenstelling van de formatie
In onderstaande grafieken is te zien dat Fedra vooral uit vrouwelijke leerkrachten
bestaat die een aanstelling in L10 hebben. De formatie van Fedra is mooi verdeeld
over de verschillende leeftijdsgroepen. Opvallend is de grote groep jonge
personeelsleden, daarin wijken we af van het landelijke beeld. Wat betreft de
verdeling mannen-vrouwen en voltijd-deeltijd werk wijken we niet af van het
landelijke beeld. De L12 leerkrachten zijn verbonden aan het sbo, de reguliere
basisscholen gebruiken deze functie (nog) niet.
De totale omvang van de formatie is 247,6 fte, waarvan 31,7 fte opgenomen wordt
als een vorm van verlof. 3% van de formatie gaat naar bestuur en staf.

Verhoudingen in de formatie
In een organisatie waar het leerstofjaarklassensysteem steeds meer losgelaten
wordt, heeft het geen zin om naar groepsgrootte te kijken. We hebben daarom een
overzicht gemaakt van de verhouding leerlingen en totale formatie in de school,
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leerlingen en formatie leerkrachten en leerlingen in relatie tot alle formatie met
lesgevende taken.

ratio leerling - fte

ratio leerling – fte primaire proces

ratio leerling -leerkracht

Er zijn twee groepen scholen te zien in de laatste kolom. De scholen met een
verhouding 14 leerlingen of meer per fte (8 scholen) en scholen met minder dan 14
leerlingen per fte (3 scholen). Deze laatste groep heeft veel gewogen leerlingen.
Landelijk wordt vaak de verhouding tussen leerkracht fte en aantal leerlingen
getoond. Veel scholen kiezen ervoor om ook andere functionarissen deel te laten zijn
van het primaire proces. Bij Fedra worden steeds meer onderwijsassistenten
benoemd. Deze onderwijsassistenten werken met de leerkrachten in het primaire
proces, zij hebben ook lesgebonden taken. Daarom kijken wij liever naar de
verhoudingen zoals in de middelste kolom gepresenteerd zijn. in deze kolom
herkennen we de drie scholen met gewogen leerlingen weer. Scholen waar het
verschil tussen de eerste en tweede kolom groot is, hebben relatief veel
onderwijsassistenten.

Anjelier

21,8

21,2

18,2

Bethelschool

19,9

19,4

16,6

Ark

Hoeksteen

15,1

19,4

15,1

17,3

11,2

14,8

Lunetten

19,9

19,0

16,9

Plataan

17,8

14,4

12,9

Panta Rhei
Sleutelbloem
Vrijheit

Westbroek
Wilgeroos

20,6

22,1

18,9

22,5

18,9

19,5

17,1

18,9

16,1

15,1

17,4

14,6

15,0

14,1

13,2

Sbo De Zeearend is in dit overzicht niet meegenomen, omdat de verhoudingen daar
heel anders liggen.
Vervangingspool geïntegreerd
Jarenlang heeft Fedra een vervangingspool gehad. Per 1 september 2018 is besloten
de pool te integreren in de scholen. Aanleiding voor dit besluit was dat bij de werving
van leerkrachten bleek dat zij de wens hadden om bij één school te werken en niet
vanuit een vervangingspool op diverse scholen te worden ingezet. Vanuit de visie op
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de begeleiding van startende leerkrachten en vanwege de krapte op de arbeidsmarkt
is tegemoet komen aan deze wens.
Iedere school heeft op basis van het gemiddelde ziekteverzuimpercentage uit de
afgelopen jaren extra formatie toegekend gekregen.De scholen hebben de keuze om
de extra toegekende formatie direct in te zetten of een gedeelte hiervan te
reserveren om pieken op te vangen. Na schooljaar 2018-2019 zal dit besluit over de
vervangingsformatie geëvalueerd worden.

7.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen
Lerarentekort
Het lerarentekort doet zich ook in onze regio voelen. Fedra prijst zich gelukkig dat
er nog geen vacatures zijn die structureel of voor langere tijd niet te vervullen
waren in 2018. Eind 2018 stond er een vacature open bij twee scholen. Vooral in
het sbo blijken vacatures steeds moeilijker te vervullen. We merken dat we
profiteren van het beleid van de afgelopen jaar, waarin Fedra veel geïnvesteerd
heeft in het opleiden van studenten, het aannemen van LIO’s en aandacht voor
goed werkgeverschap.
De extra formatie die de scholen hebben gekregen per 1 augustus heeft ervoor
gezorgd dat veel afwezigheid intern opgelost kon worden. In totaal is er 17 keer een
groep een dag naar huis gestuurd.
Het bestuur deelt de zorgen die de teams hebben over de vervanging van afwezige
personeelsleden. In de scholen wordt een topprestatie geleverd om bovenstaande te
realiseren, maar de teams voelen dit als een zware last. We hebben daarom een
aantal basisregels, die de scholen kunnen helpen bij het maken van moeilijke
keuzes:
 Er zit een grens aan wat leerkrachten kunnen opvangen.
 We geven onderwijs en zijn niet voor kinderopvang.
 Liever geen leerkracht dan een slechte leerkracht.
 De kwaliteit van het onderwijs is de enige maatstaf.
Maatregelen die we treffen om de tekorten zo langzaam mogelijk te laten
toenemen:
 Een bovenbestuurlijke groep zij-instromers; zes zij-instromers in dienst van
Fedra, feedback aan Inholland omtrent het programma, extra begeleiding
vanuit de eigen organisatie.
 Jaarlijks begeleiden van een grote groep pabo studenten van Inholland via
Opleiden in de School.
 Versterkte
begeleiding
van
startende
leerkrachten
en
nieuwe
personeelsleden.
 Werkdrukmiddelen inzetten zoals door de teams gewenst.
 Meewerken aan de totstandkoming van een nieuwe opleiding voor
leraarondersteuners bij Inholland.
 Stimuleren en faciliteren van onderwijskundige innovaties.
 Samenstellen van een functieboek met nieuwe functies.
 Investeren in goed werkgeverschap en waardering, zeggenschap van teams,
adequate aanpak van verzuim en re-integratie, maatwerk bij bijzondere
persoonlijke omstandigheden, focus op degelijk onderwijsbeleid en kwaliteit.
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extra formatie

Anjelier

groepen naar huis gestuurd

 Werving en profilering via sociale media.
We vinden dat we wat betreft dit laatste punt nog een grote stap kunnen maken. Dit
is een aandachtspunt voor 2019.

0.5

8.4 fte

7.4 Gevoerd beleid wat betreft beheersing van uitkeringen na ontslag
We blijven onverminderd streng op het functioneren. Wanneer er geen verbetering
plaatsvindt, worden personeelsleden ondersteund bij het vinden van ander werk. In
de meeste gevallen lukt het ze om inderdaad ander werk te vinden. Zo blijft de
daadwerkelijke instroom in WW uitkeringen laag. Van de vier personeelsleden die in
2018 op grond van het functioneren ontslagen zijn, hebben drie ander werk
gevonden. Vergoedingsverzoeken die ingestuurd zijn bij het Participatiefonds zijn
toegekend.
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In 2018 zijn geen personeelsleden ingestroomd in de WGA, wel in de IVA.
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8 Huisvesting
8.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen
Bij vier scholen zijn in 2018 ontwikkelingen geweest.
Uitbreiding Bethelschool
In 2018 is budget door de gemeente beschikbaar gesteld voor uitbreiding i.v.m.
groei. Naar aanleiding van de doorrekening van een bouwschets van de architect is
een forse discrepantie tussen het beschikbaar gestelde budget en de berekende
bouwkosten naar boven gekomen. Dit probleem is bestuurlijk aangekaart. De
gemeente overweegt om, in lijn met het advies van de VNG, de normbedragen per
m2 op te hogen. Het raadsbesluit daarover zal pas genomen worden in maart 2019.
Desondanks is helder dat het budget ook bij een positief besluit nog niet toereikend
zal zijn. Daarbij wijst de gemeente er terecht op dat een deel van de aanpassingen
geen uitbreiding betreft, maar optimalisatie. Fedra zal dus ook zelf moeten
investeren in de verbouwing. Hiervoor is een bedrag van 150K opgenomen in de
begroting van 2019.
Revitalisatie scholen Velserbroek
De gemeente Velsen heeft in het najaar middelen beschikbaar gesteld aan de
schoolbesturen in Velserbroek om de gebouwen te revitaliseren (onderwijskundige
aanpassingen, luchtkwaliteit en duurzaamheid). Voor Fedra betreft dit De Westbroek
en De Hoeksteen.
Hoeksteen (Velserbroek)
De Hoeksteen is samen met KBS De Beekvliet (bestuur Atlant) gehuisvest in een
gebouw. De twee besturen hebben een bouwkundig rapport op laten stellen en
geconstateerd dat de middelen genoemd onder ‘revitalisatie’ volstrekt ontoereikend
zijn. Het rapport is met de verantwoordelijk wethouder besproken. De twee
schoolbesturen hebben vervolgens een gezamenlijke aanvraag ‘vervangende
nieuwbouw’ voor het schoolgebouw ingediend.
Westbroek (Velserbroek)
De directeur van de school is in het najaar gestart met planvorming om vanuit de
beschikbaar gestelde middelen de gewenste revitalisatie van het pand uit te werken.
IKC Zeearend
In het licht van de IKC ontwikkeling zijn in de zomer van 2018 de laatste groepen
van de Antoniusschool uit Castricum overgekomen naar de loactie van het IKC. Door
de gemeente zijn mede in verband hiermee vijf extra lokalen geplaatst. De
huisvestingsbehoefte
(omvang)
is
daarmee
adequaat.
Kwalitatief
en
onderwijsinhoudelijk is de voorziening dat echter niet. De onderwijspartners van het
IKC zijn daarom een overleg met de gemeente gestart om vervangende nieuwbouw
voor te bereiden.
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8.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen
Bethelschool
De proces van uitbreiding (zie 8.1) wordt in 2019 opgestart.
Hoeksteen
Het bestuurlijk proces om vervangende nieuwbouw gerealiseerd te krijgen, wordt in
2019 voortgezet. Voor februari wordt de formele aanvraag voor 2020 ingediend.
Westbroek
Aanpassingen i.h.k.v. de revitalisatie zullen in 2019 gerealiseerd gaan worden.
IKC Zeearend
Het bestuurlijk proces om vervangende nieuwbouw gerealiseerd te krijgen, wordt in
2019 voortgezet. Voor februari wordt de formele aanvraag voor 2020 ingediend. In
2019 wordt een haalbaarheidsonderzoek door de gemeente uitgevoerd.
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9 Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen
9.1 Het SWV waarbij de rechtspersoon is aangesloten
De Fedra scholen maken deel uit van het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs IJmond.

9.2 Ontwikkelingen bij/in relatie tot verbonden partijen
Per januari 2018 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid belegd bij de directeurbestuurder (tot dan directeur) van het SWV. De toezichthoudende functie is belegd
bij de afgevaardigden van de in het SWV participerende schoolbesturen. De
voorziter van het college van bestuur van Fedra heeft de functie van voorzitter
toezichthoudend bestuur van het SWV op zich genomen.
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10 Financiën
10.1 Inleiding

Op basis van de volgende financiële beleidsdocumenten wordt de financiële
besturing in relatie tot de vernieuwings- en verbeteringsplannen uitgevoerd bij
Fedra:
-

Strategisch beleid 2016-2020
Planning&Control cyclus vastgesteld in 2016
Treasury Statuut herzien in 2017
Inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld in 2015

In 2017 is een start gemaakt met de structurele inzet van een controller bij Fedra
voor twee dagen in de week. De belangrijkste resultaten in 2018 waren:
-

-

-

Verzamelen en analyseren gegevens over de controle
op
de
gewichtenregeling. Samen met de advocaat het bezwaar bij de rechter
voorbereiden.
Het voeren van financiële voortgangs- en begrotingsgesprekken met de
schooldirecteuren.
Actualisatie risicomanagement.
Voortgangsrapportage Treasury.
Keuze nieuw betalingssysteem WIS Collect voor het betalen van
ouderbijdragen, schoolreisjes en schoolkamp.
Coördinatie aanbesteding nieuwe kopieerapparaten samen met de Onderwijs
Inkoop Groep.
Intensieve samenwerking met de beleidsmedewerker HR bij het opstellen
van het bestuursformatieplan.
De begrotingssystematiek is aangepast, waardoor de bestuursbegroting in
evenwicht is en daarmee de tekorten/overschotten zichtbaar worden op
schoolniveau.
Een verdere invulling aan een beleidsrijke managementrapportage, een
beleidsrijke (meerjaren)begroting 2018.

Ook het boekjaar 2018 kenmerkte zich door een goede relatie en samenwerking
met het externe administratiekantoor. In 2018 heeft de focus gelegen op het
beheersen van de financiën door het opstellen van een kwalitatief betere
prognose. Dit blijft lastig te realiseren door onvoorspelbare factoren.
In 2017 is de controle op de gewichtenregeling actueel en concreet geworden.
Fedra heeft zowel een principieel bezwaar ingediend als een bezwaar op
individuele leerlingen. Dit bezwaar was gebaseerd op de uitkomst van de
controle uit 2015 die DUO in Q3 2018 heeft verstuurd. In december heeft DUO
de definitieve uitkomst gecommuniceerd, hetgeen in februari 2018 heeft geleid
tot een beschikking, waarin DUO € 385.000 terugvordert van Stichting Fedra.
Fedra heeft deze terugvordering aangevochten bij de rechter. Op 23 januari
2019 komt de zaak voor de rechter. Er wordt rekening gehouden met een
negatieve uitspraak van de rechter. De terugvordering is voor 100% in de cijfers
van 2018 verwerkt.
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10.2 Financiële positie op balansdatum en toelichting
Tabel met kengetallen op balansdatum en toelichting

Kalenderjaar
Solvabiliteit 1 (excl. Voorzieningen)
Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen)
Liquiditeit

Huisvestingsratio

Weerstandsvermogen
Rentabiliteit

Materiële lasten/ totale lasten

Personele lasten/ totale lasten

uitkomst
2018
59,6%

75,1%
3,06

6,4%

Kengetallen
2019

2020

2021

2022

2023

46%
63,9%

51%
65,5%

48%
63,6%

51%
64,5%

56%
65,5%

2,2

6,2%

1,9

6,1%

1,8

6,1%

1,6

6,0%

1,3

6,2%

Gemiddelde
PO-5*

50,2%
64,6%
1,7

6,1%

25,9%

23,8%

21,9%

20,2%

18,4%

16,8%

20,2%

15,9%

14,8%

14,7%

14,6%

14,3%

14,4%

14,6%

-1,9%

84,1%

-1,5%

85,2%

-2,0%

85,3%

-1,7%

85,4%

-1,8%

85,7%

-2,1%

85,6%

-1,8%

85,4%

De Inspectie van het Onderwijs hanteert een set kengetallen bij de beoordeling van
de financiële positie van een onderwijsinstelling. Deze kengetallen zijn nadrukkelijk
geen normen waaraan schoolbesturen moeten voldoen. De door de inspectie
gehanteerde signaleringsgrenzen staan hieronder vermeld:

1
2
3
4
5

Omschrijving
Solvabiliteit 2, ((eigen vermogen +
voorzieningen)/totale passiva)
Liquiditeit (current ratio), (vlottende
activa/kort vreemd vermogen)
Huisvestingsratio ((huisvestingslasten
+ afschrijvingen gebouwen en
terreinen)/totale lasten
Weerstandsvermogen, (eigen
vermogen/totale baten)

Signaleringswaarden
< 0,3

Funderend onderwijs < 0,75
Mbo + ho <0,5
Funderend onderwijs > 0,10
Mbo + ho > 0,15
< 0,05
3-jarig < 0
2-jarig < -0,05
1-jarig < -0,10

Rentabiliteit (resultaat/totale baten)

Uit de ontwikkeling van de kengetallen van 2018 tot en met 2023, in relatie tot de
signaleringswaarden van de inspectie, kan geconcludeerd worden dat alle
kengetallen een positief financieel beeld laten zien, behalve de rentabiliteit.
De rentabiliteit is al twee jaren negatief. Dit is een bewuste keus van Fedra. De
financiële middelen zijn hoger dan noodzakelijk voor het opvangen van eventuele
risico’s. Daarom stuurt Fedra aan op een negatief exploitatietekort. Zodra het
vermogen op een ‘normaal’ niveau is, moet de exploitatie weer in evenwicht zijn.
Weerstandsvermogen
Geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te
vangen.
Definitie
Het eigen vermogen, uitgedrukt in een percentage van de jaarlijkse baten.
Weerstandsvermogen gerealiseerd in 2018 is 25,9%; het huidige streefgetal van
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Fedra, gebaeerd op een actuele risicoanalyse van 2018, is 12,5%.
Het weerstandsvermogen is ruim voldoende om de mogelijke risico’s te kunnen
opvangen, ook in de komende jaren.
Solvabiliteit
Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op langere termijn aan alle
verplichtingen te voldoen.
Definitie 1
Eigen vermogen (exclusief voorzieningen, inclusief egalisatierekening) gedeeld door
het totale vermogen) x 100%.
Definitie 2
Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door totaal vermogen x 100%.
Solvabiliteit 1 gerealiseerd in 2018 is 59,6%; dit percentage is ruimschoots
voldoende om op langere termijn aan de verplichtingen te voldoen.
Solvabiliteit 2 gerealiseerd in 2018 is 75,1%; dit ligt boven de signaleringsgrens van
30% en is daarmee ruimschoots voldoende om op langere termijn aan de
verplichtingen te voldoen.
Liquiditeit (current ratio)
Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op korte termijn aan alle
verplichtingen te voldoen. Een liquiditeitsratio van 1 wordt als voldoende
aangemerkt.
Definitie
Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden.
De liquiditeit gerealiseerd in 2018 is 3,06; dit ligt boven de signaleringsgrens van
0,75 en is daarmee ruimschoots voldoende om aan de verplichtingen op korte
termijn te voldoen. Dit geldt ook voor de komende jaren.
Rentabiliteit
Geeft inzicht in het relatieve exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering ten
opzichte van de baten. Oftewel, geeft Fedra meer geld uit aan de bedrijfsvoering
dan er aan middelen binnenkomen, uitgedrukt in een percentage ten opzichte van
de baten.
Definitie
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit gewone
bedrijfsvoering.

 De rentabiliteit gerealiseerd in 2018 is -1,9% en is daarmee bijna 2% verbeterd

ten opzichte van 2017. De rentabiliteit ligt hiermee nog steeds onder de
signaleringsgrens van de inspectie. Op basis van de meerjarenbegroting zal dit
ook de komende jaren zo blijven. Fedra heeft hiervoor bewust gekozen om een
deel van het grote vermogen in te zetten voor een verbetering van de kwaliteit
van het onderwijs. De komende jaren wordt het tekort langzaam afgebouwd,
zodra het vermogen een ‘normaal’ niveau bereikt.
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Huisvestingsratio
Deze geeft weer welk deel van de totale lasten is besteed aan lasten voor
huisvesting. Daaronder vallen ook de afschrijvingen voor gebouwen en terreinen.
Fedra heeft een beperkte omvang van afschrijvingen voor gebouwen en terreinen.
De huisvestingsratio gerealiseerd in 2018 is 6,4% en ligt hiermee onder de
signaleringsgrens van de inspectie.
Materiële en personele lasten ten opzichte van de totale lasten
In 2018 heeft Fedra € 2.563.000 ontvangen voor materiële instandhouding;
daarnaast heeft Fedra € 147.000 ontvangen aan huur. Dit is 13,51% van de totale
baten. Aan materiële lasten geeft Fedra in 2018 15,9% uit ten opzichte van de
totale lasten. Het tekort aan materiële baten ten opzichte van de lasten bedraagt in
2018 € 340.000. De meeste basisscholen hebben een materieel tekort.
De personele baten bedragen in 2017 86,49% van de totale baten in 2018. De
personele lasten bedragen 84,1% van de totale lasten. Het tekort aan personele
baten ten opzichte van de personele lasten bedraag € 54.000. Vorig jaar was dit
tekort nog bijna € 400.000.

10.3 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten 2018
Kalenderjaar

2016

2017

Begroting
uitkomst 2018
2018

1. Activa
1.2 Materi ël e vas te acti va

€ 1.997.896 € 1.973.354 € 2.207.354

Vaste activa

€ 2.028.538 € 1.987.946 € 2.207.354

1.3 Fi na nciël e va ste a cti va

€

30.642 €

14.592 €

-

Verschil

€ 1.936.122 €

-271.232

€ 2.067.479 €

-139.875

€

131.357

€

1.5 Vorderingen
1.7 Li quide mi ddel en
Vlottende activa

€ 1.003.148 € 1.076.017 € 1.003.145 € 1.187.227
€ 6.012.561 € 5.208.330 € 4.719.109 € 5.472.401
€ 7.015.709 € 6.284.347 € 5.722.254 € 6.659.628

€
€
€

184.082
753.292
937.374

Totale Activa

€ 9.044.247 € 8.272.293 € 7.929.608

€

797.499

2. Passiva
2.1 Ei gen vermogen
2.2 Voorzi eningen
2.4 Kortl opende s chul den

€ 6.291.818 € 5.584.864 € 5.215.818 € 5.196.578 €
€ 1.066.494 € 1.125.473 € 1.027.857 € 1.361.852 €
€ 1.685.936 € 1.561.956 € 1.685.936 € 2.168.677 €

-19.240
333.995
482.741

Totale Passiva

€ 9.044.248 € 8.272.293 € 7.929.608

797.499

€ 8.727.107

€ 8.727.107

€

131.357

De boekwaarde van de materiële vaste activa zijn ten opzichte van de begroting
lager uitgekomen, doordat de investeringen lager uitkwamen dan de afschrijvingen.
In 2018 is er veel minder geïnvesteerd dan begroot (effect: - € 391.000). In 2018
lagen de investeringen ongeveer op hetzelfde niveau als in 2017. De financiële vaste
activa zijn gestegen, met name doordat Fedra in 2020 transitievergoedingen,
betaald vanaf 2015 aan medewerkers die ontslagen zijn vanuit de ziektewet, kan
terugvorderen bij het UWV (effect: € 116.000). Daarnaast staat er nog een post
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borg van geleasde ICT hardware bij basisschool De Ark.
De vorderingen komen eind 2018 € 111.000 hoger uit dan eind 2017 en € 184.000
hoger uit dan begroot in 2018. Dit is een post waarop beperkt kan worden gestuurd.
De stijging wordt met name veroorzaakt door extra vorderingen van de post
Overige Vorderingen (effect: +105.000).
De kortlopende schulden nemen eind 2018 € 611.000 toe ten opzichte van eind
2017. Ten opzichte van de begroting 2018 is de toename € 483.000. Deze toename
ten opzichte van 2017 bestaat met name uit:
- Ministerie van OCW: € 332.000
- Overlopende passiva: € 177.000
- Belasting en sociale premies: € 83.000
De voorzieningen nemen eind 2018 € 236.000 toe ten opzichte van de uitkomst
2017 en € 334.000 ten opzichte van de begroting. Het verschil ten opzichte van
2017 en de begroting 2018 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een
extra dotatie aan de voorziening overige personeelslasten. De verhoging van de
dotatie aan de voorziening groot onderhoud is ongeveer gelijk aan de extra
onttrekking aan de voorziening groot onderhoud, waardoor het eindsaldo 2018 van
deze voorziening vrijwel gelijk is aan de begroting.
De toename van de liquiditeiten eind 2018 ten opzichte van eind 2017 bedraagt €
264.000, ondanks het exploitatietekort van € 394.000. Dit wordt veroorzaakt door
bovenstaande ontwikkelingen in de balansposten, waarvan de toename van de
kortlopende schulden de belangrijkste oorzaak is. Dit geldt ook voor de toename
van de liquide middelen ten opzichte van de begroting 2018 (€ 753.000).
Het eigen vermogen neemt af met het behaalde exploitatieresultaat in 2018.
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10.4 Toelichting op het resultaat 2018 ten opzichte van de begroting
Kalenderjaar

2016

2017 Begroting 2018 Uitkomst 2018

Totaal baten
Ri jks bi jdra gen
Ontva ngen doorbetal i ngen Ri jksbi jdra gen SWV
Gemeentel i jke bi jdra gen
Overi ge ba ten
Eindtotaal

€ 16.907.011 € 17.388.182
€
702.272 € 776.025
€
44.931 €
51.566
€
340.788 € 513.842
€ 17.995.002 € 18.729.615

Totaal lasten
Pers onel e l a s ten
Afschri jvi ngen
Hui svesti ngsl as ten
Overi ge i ns tel l i ngsl a s ten
Eindtotaal

€
€
€
€
€

971.232
387.404
-4.343
256.917
1.611.210

€ 14.947.654 € 16.175.404 € 15.771.300
€
409.720 € 430.979 €
471.000
€
1.139.238 € 1.255.369 € 1.217.000
€
1.224.311 € 1.578.843 € 1.361.500
€ 17.720.923 € 19.440.595 € 18.820.800

€ 17.187.949 €
€
451.134 €
€ 1.310.719 €
€ 1.494.517 €
€ 20.444.319 €

1.416.649
-19.866
93.719
133.017
1.623.519

Saldo baten en lasten

€

274.079 €

€

€

-12.309

Saldo financiele baten en lasten
Fi na nci el e ba ten
Fi na nci el e l a s ten
Eindtotaal

€
€
€

20.000 €
3.062 €
16.938 €

11.622 €
5.798 €
5.824 €

-5.378
1.798
-7.176

Resultaat

€

291.017 €

-710.981

€ 17.229.800 € 18.201.032
€
515.200 €
902.604
€
43.500 €
39.157
€
650.500 €
907.417
€ 18.439.000 € 20.050.210

Verschil

€

8.051 €
4.023 €
4.027 €
-706.954

€

-381.800

17.000 €
4.000 €
13.000 €
-368.800

€

-394.109

-388.285

€

-19.485

Het resultaat in 2018 ligt vrijwel op het niveau van de begroting; het verschil
bedraagt - € 19.485. Dit ondanks grote verschillen in baten en lasten ten opzichte
van de begroting.
De Rijksbaten zijn in 2018 toegenomen met € 1.611.000 door compensaties voor de
kosten van de nieuwe cao en de eennmalige uitkering van € 750 bruto voor een fte.
Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond heeft in december 2018
besloten om een deel van haar overtollige vermogen te verdelen over de
aangesloten stichtingen. Voor Fedra betekende dit een extra bate van € 264.000.
Tevens is er een bedrag binnengekomen van bijna € 73.000 voor
toelatingsverklaringen die niet apart waren begroot.
De personele lasten zijn € 1.416.000 hoger uitgekomen dan begroot. De
overschrijding wordt veroorzaakt door:
 Extra personeelslasten door de cao-verhoging: + € 780.000
 Extra personeelslasten werkdrukgelden: + € 131.000
 Extra inzet van formatie in 2018 bovenop de begroting: + € 150.000
 Kosten van zij-instromers: + € 100.000
 Extra salariskosten Passend Onderwijs: + € 178.000
 Extra dotatie voorziening personele lasten: + € 229.000
 Inhuur personeel: + € 135.000
 Salariskosten werkkostenregeling: + € 34.000 (niet begroot in 2018)
 Extra dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid: + € 10.000
 Lagere vervangingskosten door lager ziekteverzuim: - € 128.000
 Lagere kosten transitievergoeding: - € 95.000
 Lagere salariskosten t.l.v. subsidie studieverlof: - € 60.000
 Hogere uitkeringen UWV: - € 57.000
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De afschrijvingen zijn €20.000 lager uitgevallen doordat de investeringen € 391.000
lager zijn uitgevallen dan begroot. Het zijn met name de investeringen in
leermiddelen (- € 175.000), spel- en sportmateriaal (- € 99.000) en meubilair (- €
72.000) die lager uitkomen. Dit is het tweede jaar dat de investeringen fors lager
uitvallen dan de begroting. Alleen de investeringen in ICT komen hoger uit dan de
begroting in 2018 (+ € 55.000).
De huisvestingslasten overschrijden de begroting met € 94.000 door hogere kosten
voor schoonmaak (effect bijna + € 40.000) en een hogere dotatie voor de
voorziening groot onderhoud op basis van de actualisatie van het
meerjarenonderhoudsplan door RadarAdvies (effect: + € 75.000). De kosten voor
klein dagelijks onderhoud vallen lager uit dan begroot in 2018.
De Overige instellingslasten overschrijden de begroting met € 133.000. De
belangrijkste overschrijding is gerealiseerd bij de kosten van leer- en hulpmiddelen
(effect: + €63.000), software en licenties (effect: + € 10.000) en diverse kleinere
overschrijdingen voor in totaal € 60.000.
De financiële baten vallen € 5.000 tegen door de voortdurende lage rente en de
kosten overschrijden de begroting met € 2.000.
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10.5 Toelichting op het resultaat 2018 ten opzichte van 2017
In 2017 is het resultaat uitgekomen op - € 707.000. In 2018 is het
exploitatieresultaat ten opzichte van 2017 sterk verbeterd tot - € 388.000, een
verbetering van € 319.000.
De afgelopen jaren heeft Fedra een negatief exploitatieresultaat begroot om de
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en daarmee de omvang van het vermogen
af te bouwen tot een ‘normale’ omvang.
De verbetering van het resultaat wordt voor een deel veroorzaakt door eenmalige
baten en lasten:
- Extra bate cao-verhoging die groter was dan de extra kosten.
- Eenmalige baten uit de ‘bruidsschat’ van het samenwerkingsverband.
- Lager ziekteverzuim, waardoor Fedra minder kosten heeft hoeven te maken
voor vervanging van leerkrachten.
Voor het realiseren van een sluitende exploitatiebegroting moeten er aanvullende
maatregelingen worden getroffen, die in de komende twee jaar vormgegeven
moeten worden.
De hogere personele baten en lasten zijn in paragraaf 10.3 al toegelicht.
De materiële lasten in 2018 zijn vrijwel gelijk aan die van 2017. Het verschil
bedraagt slechts € 9.000. Zoals in paragraaf 10.3 is toegelicht lagen de begrote
materiële kosten wel veel lager dan de werkelijk materiële kosten in 2018.
Per onderdeel zijn ten opzichte van 2017 wel verschillen:
- De afschrijvingen nemen met € 20.000 toe ten opzichte van 2017. Dit wordt
met name veroorzaakt door een toename van de investeringen in ICT in
2018 ten opzichte van 2017, die tot relatief veel afschrijvingen leiden
(worden in 5 jaar afgeschreven).
- De huisvestingslasten nemen met € 55.000 toe ten opzichte van 2017. Dit
wordt met name veroorzaakt door hogere schoonmaakkosten ( effect: + €
28.000), hogere kosten voor klein dagelijks onderhoud (effect: + € 12.000)
en hogere kosten voor tuinonderhoud (effect: + € 8.000).
- De overige instellingslasten nemen in 2018 met € 84.000 af ten opzichte van
de uitkomst 2017. Dit wordt veroorzaakt door lagere netto kosten voor
pauzevervanging (door hogere ontvangsten van ouders, de kosten zijn niet
gedaald), door lagere kosten voor schooltesten (enkele scholen maken
gebruik van een goedkopere leverancier), door lagere kopieerkosten door het
vernieuwen van het contract met een nieuwe leverancier en het verlagen van
de ICT kosten. Daarentegen vielen de kosten voor software methoden en
licenties hoger uit dan in 2017.

10.6 Toelichting op het investeringsbeleid
In 2018 lag het investeringsniveau op hetzelfde niveau als 2017, ondanks dat er
een veel hoger bedrag was begroot. Voor 2019 verwachten de schooldirecteuren
een inhaalslag te maken. De onderschrijding van 2018 is doorgeschoven naar 2019.
Daarmee is er in 2019 een investeringsniveau begroot van ruim € 1,1 mln. Dit is 2,5
keer zoveel als de investeringen in 2018. Voor een klein deel (€ 15.000) wordt de
stijging veroorzaakt doordat er in 2019 voor het eerst geïnvesteeerd wordt in
gebouwen (de Bethelschool). Ook de toename van de investeringen 2019 in
42

meubilair is opvallend ten opzichte van 2018, + € 170.000.
De begrote investeringen na 2019 zijn nog niet erg betrouwbaar. De
vervangingsinvesteringen zijn goed te begroten; echter de verniewingen na 2019
met de consequenties voor het investeringsniveau zijn lastiger nauwkeurig te
begroten.

10.7 Toelichting op kasstromen en financiering
Kalenderjaar

2016

2017

2018 uitkomst 2018

€

274.000 €

-711.000 €

-381.800

€

-394.110

471.000
-97.616

€
€

451.134
232.085

-72.872 €
123.980 €
-8.416 €

-111.210
611.015
788.914

Sal do baten en l as ten
Aanpas singen voor:
- Afschrijvingen
- Mutati es voorzi eningen
Veranderi ngen in vlottende middelen:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

€
€

409.720 €
128.577 €

430.979 €
58.979 €

€
€
€

-17.368 €
145.651 €
812.297 €

72.869 €
-123.980 €
-221.042 €

Ontva ngen i nterest
Betaa lde interes t

€
€

20.000 €
-3.062 €

8.051 €
-4.023 €

17.000
-4.000

€
€

11.622
-5.798

Kasstroom uit operationele activiteiten

€

16.938 €

4.028 €

13.000

€

5.824

Inves teringen in materi ël e vas te a cti va
€
Muta ties financi ële vas te acti va
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten €

-486.928 €
€
-486.928 €

-406.437 €
16.050 €
-406.437 €

-705.000 €
- €
-705.000 €

-413.902
-116.765
-530.667

342.307 €

-623.451 €

-700.416

Mutatie liquide middelen

€

Beginstand liqui de middelen
Muta tie li quide mi ddel en
Eindstand liquide middelen

€ 6.036.223 € 6.012.561 € 5.208.330
€
-23.662 € -804.231 € -489.221
€ 6.012.561 € 5.208.330 € 4.719.109

€

264.072

€ 5.208.330
€ 264.072
€ 5.472.402

In 2018 zijn de liquide middelen met ruim € 260.00 toegenomen, ondanks een
negatief exploitatieresulaat van € 394.000. Een belangrijke oorzaak voor de stijging
van de liquide middelen is de stijging van kortlopende schulden met € 611.000. Als
deze schulden weer dalen tot een meer normaal niveau zullen de liquide middelen
evenredig afnemen. Het begrote saldo van de liquide middelen voor 2019 en 2020
laten een grote afname zien, vooral door de omvang van de investeringen die in
beide jaren zijn begroot. De begrote afschrijvingen blijven daarbij ver achter.

10.8 Informatie over financiële instrumenten
De laatste jaren staan de rentebaten sterk onder druk door de steeds verder
afnemende spaarrente. De verwachting dat in de loop van 2018 de rente iets zou
gaan aantrekken, is niet uitgekomen. De rente op spaarrekeningen is in 2018 verder
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gedaald.
Fedra maakt geen gebruik van andere financiële instrumenten; dit is conform de
uitgangspunten vastgelegd in het treasury statuut.

10.9 In control statement

Het college van bestuur voelt zich verantwoordelijk voor de opzet en werking van
het interne systeem voor kwaliteitszorg van Fedra. Dit systeem heeft tot doel
planmatig en doelmatig te werken aan de realisatie van organisatiedoelen en de
risico’s van het niet realiseren van deze doelen optimaal te beheersen. Het systeem
van kwaliteitszorg wordt gezien als een werkwijze; het toepassen van de
beleidscyclus in alle lagen van de organisatie en bij alle aspecten van het werk.
Deze werkwijze kan echter nooit absolute zekerheid bieden dat alle doelen zullen
worden behaald. De werkelijkheid is dat bij het nemen van beslissingen menselijke
beoordelingsfouten kunnen optreden, dat het ingewikkeld is om iedereen in de
organisatie steeds te laten werken volgens deze werkwijze en dat er continu kostenbaten afwegingen worden gemaakt bij het aanvaarden van risico’s en het treffen
van beheersingsmaatregelen.
Om deze verantwoordelijkheden te kunnen dragen, heeft het college van bestuur
gedurende het verslagjaar op systematische wijze verschillende interne en externe
bronnen – gerelateerd aan het behalen van de doelen – geanalyseerd en
beoordeeld. In de kwaliteitsgesprekken die halfjaarlijks op de scholen – tussen
bestuur en pedagogisch team –
worden gevoerd, worden de ervaringen en
bevindingen van de directie naast die van het bestuur gelegd en besproken.
Wanneer nodig treedt het bestuur (sterk) sturend op. Als dit niet nodig is, krijgt de
school de ruimte en het vertrouwen om zich te ontwikkelen.
Fedra maakt in haar planning- en controlcyclus gebruik van de procedures en
functiescheiding van het administratiekantoor. Ook is er vanuit de adviezen uit het
jaarlijkse accountantsverslag follow-up gegeven, om het interne kwaliteitssysteem
verder te borgen.
Conclusie
Op grond van de hierboven beschreven werkzaamheden is het college van bestuur
van mening in alle redelijkheid te kunnen verklaren dat het systeem van
kwaliteitszorg in het verslagjaar naar behoren heeft gewerkt en dat er geen reden is
om aan te nemen dat de inhoudelijke en financiële verslaggeving onjuistheden van
belang bevatten.

10.10 Treasurybeleid

In februari 2017 is het nieuwe treasurystatuut goedgekeurd door de raad van
toezicht. De doelstelling van het treasurybeleid is het realiseren en borgen van:
 voldoende liquiditeit;
 lage financieringskosten;
 risicomijdende uitzettingen;
 kosteneffectief betalingsverkeer;
 beheersen en bewaken financiële risico’s.
Bij het uitvoeren van het treasurybeleid zijn de volgende instrumenten toegestaan:
 rekening-courant;
 kasgeldleningen;
 spaarrekeningen;
 deposito’s;
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 schatkistbankieren;
 vaste geldleningen, al dan niet bezwaard met een hypotheek;
 onderhandse geldleningen.
Stichting Fedra maakt vooralsnog geen gebruik van deposito’s, schatkistbankieren,
vaste geldleningen en onderhandse leningen.
Op 11 februari heeft de raad van toezicht de eerste voortgangsrapportage op het
nieuwe treasurystatuut goedgekeurd. De belangrijkste conclusie was dat de huidige
werkwijze wordt voortgezet en dat Fedra, ondanks de lage rente, voorlopig geen
gebruik gaat maken van deposito’s, schatkistbankieren of andere leningen.

10.11 Continuïteitsparagraaf
10.11.1 A.1 Leerlingenaantallen
Ontwikkeling aantal leerlingen
Teldatum
School jaa r gepl a a ts t
Schoojaa r bekos ti gi ng
Ei ndtotaa l
Ontwikkeling aantal leerlingen
Teldatum
De Zeearend
De Hoeks teen
De Vri jhei t
De Ark
De Sl eutel bl oem
De Lunetten
De Anjel i er
De Bethel
De Pl a taa n
De Wi l geroos
De Westbroek
Panta Rhei
Eindtotaal

BRIN
02EH
03AG
03QL
05ML
06FF
08JO
09JN
09YE
10WF
11VP
23TK
27JJ

1-10-2018
2018-2019
2019-2020
3.369

1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022
2019-2020 2020-2021 2020-2021 2021-2022
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2022-2023
3.378
3.366
3.345
3.320

1-10-2018
132
211
117
114
282
455
400
306
382
163
90
717
3.369

1-10-2019
130
213
117
114
285
455
396
318
380
163
90
717
3.378

1-10-2020
130
216
114
113
291
445
393
315
381
168
85
715
3.366

1-10-2020
130
219
114
109
291
440
390
310
382
165
85
710
3.345

1-10-2020
130
223
112
105
286
435
390
310
380
165
85
699
3.320

In vijf jaar tijd loopt de prognose van de leerlingenaantallen met 50 terug tot 3.320
leerlingen. Deze daling doet zich het sterkst voor op De Lunetten (-20 leerlingen) en
Panta Rhei (-18 leerlingen). De afname blijft beperkt tot 1,5%. Tevens blijkt in de
praktijk dat het aantal leerlingen in werkelijkheid hoger uitkomt dan de prognose.
Per gemeente wordt een opheffingsnorm vastgesteld voor de omvang van
basisscholen. Dit betekent niet dat een school wordt opgeheven zodra deze onder
de opheffingsnorm zakt, maar wel dat school en gemeente het gesprek aangaan.
Intern hanteert Fedra een ondergrens van 100 leerlingen met een bandbreedte van
20 leerlingen. Jaarlijks gaat het college van bestuur het gesprek aan met de
directeuren van scholen die rond de 100 leerlingen hebben. Tot nu toe heeft dit niet
geleid tot plannen om scholen op te heffen of te fuseren.
10.11.1 A.2 Meerjarenexploitatiebegroting T tot en met T+5
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In onderstaande tabellen zijn de financiële gegevens betreffende de jaren 2019-2023
weergegeven, gebaseerd op de in december 2018 door de raad van toezicht
goedgekeurde meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting is ontleend aan de
planning & control cyclus. De begrotingscijfers 2019-2023 betreffen de door college
van bestuur en raad van toezicht goedgekeurde meerjarenbegroting 2019-2023. Dit
leidt tot een afwijking van de cijfers tussen 2018 en 2019, omdat de werkelijkheid in
2018 afwijkt van wat in de meerjarenbegroting werd voorspeld.
Kalenderjaar

uitkomst 2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal baten
Ri jks bi jdra gen
Ontva ngen doorbeta l i ngen Ri jks bi jdra gen SWV
Gemeentel i jke bi jdra gen
Overi ge ba ten
Eindtotaal

€ 18.201.032 € 18.995.100
€
902.604 €
867.900
€
39.157 €
38.600
€
907.417 €
407.800
€ 20.050.210 € 20.309.400

€ 19.241.800
€
872.000
€
29.000
€
434.100
€ 20.576.900

€ 19.613.900
€
868.900
€
29.000
€
435.600
€ 20.947.400

€ 19.996.000 € 20.034.200
€
863.500 €
857.000
€
29.000 €
29.000
€
436.400 €
436.400
€ 21.324.900 € 21.356.600

Totaal lasten
Pers onel e l a s ten
Afs chri jvi ngen
Hui s ves ti ngs l a s ten
Overi ge i ns tel l i ngs l a s ten
Eindtotaal

€ 17.187.949 € 17.562.600 € 17.896.000
€
451.134 €
470.000 €
530.000
€ 1.310.719 € 1.202.500 € 1.202.500
€ 1.494.517 € 1.311.100 € 1.281.200
€ 20.444.319 € 20.546.200 € 20.909.700

€ 18.194.600
€
550.000
€ 1.202.500
€ 1.285.100
€ 21.232.200

€ 18.599.800 € 18.672.700
€
540.000 €
520.000
€ 1.202.500 € 1.202.500
€ 1.288.500 € 1.291.500
€ 21.630.800 € 21.686.700

Saldo baten en lasten

€

-394.109 €

-236.800 €

-332.800

€

-284.800

€

-305.900 €

-330.100

Saldo financiele baten en lasten
Fi nanci el e ba ten
Fi nanci el e l a s ten
Eindtotaal

€
€
€

11.622 €
5.798 €
5.824 €

10.000 €
5.000 €
5.000 €

10.000
5.000
5.000

€
€
€

10.000
5.000
5.000

€
€
€

10.000 €
5.000 €
5.000 €

10.000
5.000
5.000

Resultaat

€

-388.285 €

-231.800 €

-327.800

€

-279.800

€

-300.900 €

-325.100

In deze meerjarenbegroting is rekening gehouden met de ontwikkeling van het
aantal leerlingen in de loop van de jaren.
In de ontwikkeling van de lonen en salarissen wordt uitgegaan van een stijging van
ongeveer 2% per jaar. De percentages verschillen wel iets per jaar. Met deze
begroting zal ook het bestuursformatieplan 2019-2020 worden besproken. Ten
opzichte van het bestuursformatieplan 2018-2019 is sprake van een stijging van
ongeveer 3 fte in 2019-2020.
In 2022 stijgen de kosten onderwijzend personeel met ruim € 400.000. Dit wordt
veroorzaakt door de stijging van de baten voor werkdrukvermindering van € 155,55
per leerling naar € 285 per leerling. Mocht deze verhoging niet doorgaan, dan
worden zowel de baten als de lasten in gelijke mate verlaagd. Er is in deze
meerjarenbegroting geen rekening gehouden met het vervroegd beschikbaar komen
van extra baten vanuit het Rijk voor werkdrukverlaging.
Vooralsnog zijn de salariskosten voor passend onderwijs ongeveer gelijk gehouden
in de loop van de jaren. In december was er, bij het opstellen van de
meerjarenbegroting, nog geen duidelijkheid over een eventuele eenmalige bijdrage
van het samenwerkingsverband en de ontwikkeling van de baten per leerling in de
komende jaren.
De kosten voor inhuur derden nemen na 2019 af, omdat in de loop van 2019 de
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directeur a.i. van De Zeearend wordt vervangen door een directeur op de loonlijst.
De overige personeelskosten zijn in 2019, 2021 en 2023 hoger dan de andere jaren,
omdat een keer in de twee jaar tevredenheidsonderzoeken op de scholen worden
uitgezet, die naar schatting maximaal € 30.000 kosten.
De dotatie aan de overige personeelsvoorziening is ingeschat op € 120.000 per jaar
vanaf 2019 en is daarmee een stuk lager dan de dotatie in 2018. De inhaalslag die
hierin de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden (Fedra is in het jaarverslag 2016
voor het eerst gestart met deze voorziening) is gereed en er wordt nu een normaal
niveau van deze voorziening verwacht. Wel ligt de voorziening daarmee op een
structureel hoger niveau dan werd verwacht in de continuïteitsparagraaf van vorig
jaar (€ 50.000 dotatie per jaar).
In de continuïteitsparagraaf zijn de gevolgen van het geactualiseerde RadarAdvies
rapport voor de bepaling van de dotatie voorziening groot onderhoud van eind
februari 2019 niet meegenomen.
Het uitbetalen van transitievergoedingen aan personeelsleden die de stichting
verlaten, zijn voor 2018 tot en met 2022 gelijk gehouden op € 34.000. Het gaat
hierbij om transitievergoedingen voor medewerkers die niet vanuit de ziektewet
Fedra verlaten.
Voor de komende jaren zijn de volgende ontwikkelingen belangrijk voor het
resultaat van baten versus lasten voor Fedra:
- Het tekort aan leerkrachten voor de basisschool wordt steeds
meer voelbaar bij Fedra. Daarom is er gestart met een traject om zijinstromers op te leiden tot volwaardige leerkrachten. De kosten van
dit traject zijn wel aanzienlijk.
- Er wordt door de scholen gewerkt aan vernieuwingen van de
onderwijsconcepten. Deze vernieuwing kan tot aanpassingen in de
schoolgebouwen leiden. In 2019 zal hiervoor een plan worden
uitgewerkt. In de meerjarenbegroting is vooralsnog een investering
van € 150.000 per jaar begroot. Deze investeringen worden in 30 jaar
afgeschreven.
- In 2019 krijgen de scholen € 155,55 per leerling voor
werkdrukverlaging. Voor 2019 is dit een bate van € 520.000. Voor het
schooljaar 2021-2022 wordt het bedrag, op basis van een positieve
evaluatie en positieve politieke besluitvorming, per leerling verhoogd
tot € 285 per leerling. In de meerjarenbegroting is vanaf schooljaar
2021-2022 rekening gehouden met € 285 per leerling. De uitgaven
voor deze bijdragen moeten apart verantwoord worden. De lasten
nemen in dezelfde omvang toe.
- In 2019 wordt er een oplossing gezocht voor de kosten van de
pauzevervanging. De netto kosten, na aftrek van de vrijwillige
bijdrage
van
de ouders, bedragen in
de
komende
jaren
€ 175.000 per
jaar. Deze bijzondere uitgave
wordt al
enige
jaren gedaan, maar wordt niet vergoed door het Rijk. In 2019
wordt de regeling pauzevervanging geëvalueerd en wordt gekeken of
er een goedkoper alternatief is.
- Vanaf 1-8-2019 gaat OCW zelf de eventuele gewichten toekennen aan
leerlingen. Tot dan werd dit door de school zelf gedaan. Op basis van
een tool van de PO-Raad is berekend dat een viertal scholen meer
gelden van de overheid voor de gewichtenregeling gaat krijgen. In
totaal is dit een extra bate van € 350.000 op (school)jaar basis. Er
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geldt echter een overgangsregeling, waardoor het volledige bedrag
pas in schooljaar 2022-2023 beschikbaar komt. In deze
meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat in 2019-2010 25%
van de verhoging wordt uitgekeerd, in 2020-2021 50%, in 2021-2022
75% en in 2022-2023 het volledige extra bedrag. De percentages zijn
ingeschat; in het schooljaar 2019-2020 worden de definitieve
percentages bekendgemaakt.
In 2019 wordt er opnieuw gekeken naar mogelijke besparingen op
inkoopcontracten. De belangrijkste contracten die onder de loep worden genomen
zijn de inkoop van software methoden/licenties en leermiddelen. Deze mogelijke
besparingen zijn niet verwerkt in de begroting.
10.11.1 A.3 Meerjarenbalans T tot en met T+5
Kalenderjaar
1. Activa
1.2 Materi ël e va ste acti va

uitkomst 2018

€ 1.936.122

€ 2.647.294
-

€ 2.742.294

€ 2.692.294

€ 1.100.000
€ 3.174.849
€ 4.274.849

€ 1.100.000
€ 2.658.949
€ 3.758.949

€ 1.100.000
€ 2.298.849
€ 3.398.849

Totale Activa

€ 8.727.107

€ 7.580.350

€ 7.056.943

€ 6.967.143

€ 6.311.243

€ 5.896.143

2. Passiva
2.1 Ei gen vermogen
2.2 Voorzi eni ngen
2.4 Kortl opende s chul den

€ 5.196.578 € 4.826.264 € 4.498.464 € 4.218.664 € 3.917.764 € 3.592.664
€ 1.361.852 € 1.187.479 € 998.479 € 1.188.479 € 833.479 € 743.479
€ 2.168.677 € 1.560.000 € 1.560.000 € 1.560.000 € 1.560.000 € 1.560.000

Totale Passiva

€ 8.727.107

€ 2.692.294

€ 6.967.143

€

-

€ 2.497.294

€ 1.100.000
€ 3.214.649
€ 4.314.649

€ 7.056.943

-

€ 2.552.294

€ 1.100.000
€ 3.833.056
€ 4.933.056

€ 2.742.294

€

2023

€ 1.187.227
€ 5.472.401
€ 6.659.628

€ 7.573.743

-

2022

1.5 Vorderi ngen
1.7 Li qui de middel en
Vlottende activa

€ 2.647.294

€

2021

€

€ 2.067.479

€

2020

1.3 Fi nanci ël e va ste activa
Vaste activa

131.357

2019

€ 2.552.294

€ 6.311.243

€

-

€ 2.497.294

€ 5.896.143

De wijziging in de waarde van de materiële vaste activa wordt bepaald door de
investeringen minus de afschrijvingen.
Bij de financiële vaste activa is geen rekening gehouden met de vordering die Fedra
heeft op het UWV voor het jaar 2020. In 2020 kan Fedra bij het UWV de betaalde
transitievergoedingen terugvorderen van personeelsleden die Fedra hebben verlaten
vanuit de ziektewet vanaf 2015. Het verwachte bedrag dat hiermee gemoeid is
bedraagt ruim € 116.000.
De vorderingen en de kortlopende schulden zijn in de meerjarenbalans gelijk
gehouden aan de stand ultimo 2018. Deze posten zijn moeilijk nauwkeurig te
begroten.
Het eigen vermogen neemt af, voornamelijk door het negatieve exploitatieresultaat
dat is begroot voor de komende jaren.
Omdat de komende jaren, zonder bijsturing, ieder jaar een negatief resultaat laat
zien, neemt het eigen vermogen af met ruim 1,2 miljoen in vijf jaar.
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10.11.1 A.4 Meerjarenkasprognose T tot en met T+5
Kalenderjaar

uitkomst 2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal baten
Ri jks bi jdra gen
Ontva ngen doorbeta l i ngen Ri jks bi jdra gen SWV
Gemeentel i jke bi jdra gen
Overi ge ba ten
Eindtotaal

€ 18.201.032 € 18.995.100
€
902.604 €
867.900
€
39.157 €
38.600
€
907.417 €
407.800
€ 20.050.210 € 20.309.400

€ 19.241.800
€
872.000
€
29.000
€
434.100
€ 20.576.900

€ 19.613.900
€
868.900
€
29.000
€
435.600
€ 20.947.400

€ 19.996.000 € 20.034.200
€
863.500 €
857.000
€
29.000 €
29.000
€
436.400 €
436.400
€ 21.324.900 € 21.356.600

Totaal lasten
Pers onel e l a s ten
Afs chri jvi ngen
Hui s ves ti ngs l a s ten
Overi ge i ns tel l i ngs l a s ten
Eindtotaal

€ 17.187.949 € 17.562.600 € 17.896.000
€
451.134 €
470.000 €
530.000
€ 1.310.719 € 1.202.500 € 1.202.500
€ 1.494.517 € 1.311.100 € 1.281.200
€ 20.444.319 € 20.546.200 € 20.909.700

€ 18.194.600
€
550.000
€ 1.202.500
€ 1.285.100
€ 21.232.200

€ 18.599.800 € 18.672.700
€
540.000 €
520.000
€ 1.202.500 € 1.202.500
€ 1.288.500 € 1.291.500
€ 21.630.800 € 21.686.700

Saldo baten en lasten

€

-394.109 €

-236.800 €

-332.800

€

-284.800

€

-305.900 €

-330.100

Saldo financiele baten en lasten
Fi nanci el e ba ten
Fi nanci el e l a s ten
Eindtotaal

€
€
€

11.622 €
5.798 €
5.824 €

10.000 €
5.000 €
5.000 €

10.000
5.000
5.000

€
€
€

10.000
5.000
5.000

€
€
€

10.000 €
5.000 €
5.000 €

10.000
5.000
5.000

Resultaat

€

-388.285 €

-231.800 €

-327.800

€

-279.800

€

-300.900 €

-325.100

Het begrote niveau van de liquide middelen ligt in 2023 onder het gewenste niveau
van het weerstandsvermogen van 12,5%. Op basis van een gewenst
weerstandsvermogen van 12,5% zou de omvang van de liquide middelen € 2,67
miljoen moeten zijn. Dit is ongeveer de begrote omvang van 2022.
Des te meer reden om geleidelijk te streven naar een evenwichtig
exploitatieresultaat in de komende jaren.
10.11.2 B.1 Rapportage aanwezigheid
risicobeheersings- en controlesysteem

en

werking

van

het

interne

In oktober 2018 heeft Fedra een financiële risicoanalyse uitgevoerd, op basis van
een inventarisatie van de risico’s bij de schooldirecteuren en het college van
bestuur.
De conclusies uit de risicoanalyse 2018 waren:
Op basis van de risicoscore komt het gewenste weerstandsvermogen uit op €
2.003.000. Dit is gelijk aan een weerstandsvermogen van 11,04%. Intern binnen
Fedra houden we een iets hoger gewenst weerstandsvermogen aan van 12,5%.
De Interne norm houdt rekening met risico’s die zich nu nog niet voordoen, maar
mogelijk wel impact hebben op extra lasten, afnemende kwaliteit van het onderwijs
en een eventuele, niet voorspelde daling van de leerlingenaantallen.
Omdat de verwachtingen hieromtrent geen grote impact zullen hebben op de
huidige cijfers, is er een interne norm afgesproken met een beperkte buffer bovenop
de huidige 11,0%. Daarom is er een interne norm van 12,5% vastgesteld.
In de financiële risicoanalyse zijn de beheersmaatregelen die Fedra uitvoert,
onderverdeeld in zes categorieën:
* Leerlingen/leerlingenstroom;
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*
*
*
*
*

Kwaliteit onderwijs;
Personeel;
Organisatie;
Gebouwen;
Inventaris, apparatuur en onderwijsleerpakketten.

10.11.2 B.2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden

Het grootste risico loopt Fedra op het onderdeel Personeel (32%). Dit is een
logische uitkomst, gezien de problemen op de arbeidsmarkt met betrekking tot het
vinden van kwalitatief goed personeel. De verwachting is dat dit percentage de
komende jaren verder oploopt.
De op één na hoogste risicoscore ligt op het onderdeel leerlingen. Ondanks dat de
meest recente meerjarenprognose van de leerlingen voor Fedra een stabiel beeld
geeft, zijn er afzonderlijke scholen met krimp. Drie scholen zitten onder de
opheffingsnorm, waarvan twee al langer. Zij worden in stand gehouden op basis van
de gemiddelde schoolgrootte.
Ook de naheffing van de controle gewichtenregeling geeft aan dat Fedra hierbij
risico heeft gelopen. De verwachting is dat dit risico in de volgende rapportage gaat
dalen, omdat de overheid zelf de gewichten gaat bepalen en niet meer de school op
basis van een ouderverklaring.
De score voor kwaliteit onderwijs en gebouwen scoren iets lager dan de risicoscore
op leerlingen.
Inventaris scoort relatief laag. Het risico Databeveiliging, als onderdeel van de
nieuwe privacywetgeving, scoort relatief hoog. Dit komt overeen met het beeld dat
leeft binnen Fedra.
Ontwikkelingen in het gewenste weerstandsvermogen in de komende jaren:
- Conform
de
meerjarenbegroting
gaat
het
percentage
weerstandsvermogen dalen door aanhoudende verlaging van het
eigen vermogen (door negatieve exploitatieresultaten) en doordat de
baten de volgende jaren zullen stijgen door cao-afspraken, de gelden
voor werkdrukvermindering, de nieuwe gewichtenregeling en het
terugbetalen van transitievergoedingen door het UWV.
- Onduidelijk is wat de uitkomst van de rechtspraak zal zijn met
betrekking tot de naheffing van het Ministerie over de
gewichtenregeling. De maximale impact is dat Fedra € 385.000 moet
terugbetalen aan het Ministerie. Dit leidt tot een verslechtering van
het Eigen Vermogen.
- In de komende jaren wordt er door Fedra geïnvesteerd in
aanpassingen van de schoolgebouwen door wijzigingen in de
onderwijsmethodes.
- In de komende jaren zal er waarschijnlijk extra geïnvesteerd gaan
worden in energiebesparende maatregelen op scholen, mede
gebaseerd op het breed gedragen klimaatakkoord.
- Mede door intensivering van het kostenbewustzijn binnen Fedra, is de
verwachting dat de exploitatietekorten zullen afnemen in de komende
jaren. Daardoor zal het percentage weerstandsvermogen minder
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dalen.
10.11.2 B.3 Rapportage toezichthoudend orgaan
De raad van toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op het bestuur. Toezicht
houden op het bestuur is het kader van waaruit de samenstelling van de raad en
zijn bevoegdheden zijn geregeld. De raad is een team van professionals met kennis
van hun vakgebieden en het vermogen om vanuit de breedte naar vraagstukken te
kijken. De raad heeft drie taken: toezicht houden, het bestuur met raad terzijde
staan en het vervullen van de werkgeversrol. De leden van de raad van toezicht
richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van Fedra.
In 2018 bestond de Raad van Toezicht uit zes personen; een voorzitter en vijf leden
(zie hoofdstuk 2, pagina 13). Eind 2018 is een lid conform het rooster van aftreden
gestopt, waardoor de raad weer uit de gebruikelijke vijf personen bestaat. Eind
2019 treedt opnieuw een lid af vanwege het bereiken van de maximale
zittingstermijn. Samen met de Medezeggenschapsraad (GMR) zal op tijd naar
opvolging worden gezocht.
De raad van toezicht heeft in 2018 vier keer gezamenlijk vergaderd met het college
van bestuur en daarnaast een keer afzonderlijk. Er is in 2018 gekozen om met
commissies te werken, waartoe een reglement is vastgesteld. De commissies
kwamen in wisselende frequentie bij elkaar. Met de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) is in 2018 twee keer overlegd door een delegatie van
de raad van toezicht. De gezamenlijke studiedag van de raad van toezicht en het
college van bestuur stond dit jaar in het teken van anders vasthouden en werken
vanuit de bedoeling. Daarnaast was er een strategische sessie tezamen met het CvB
en het DirectieBeraad.
Tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht is onder andere gesproken over
het accountantsverslag en verschillende rapportages, waaronder de rapportage van
de inspectie over de Plataan. In 2018 werd goedkeuring gegeven aan de begroting
2018, het jaarverslag en de jaarrekening 2017 en het jaarplan en de begroting
2019. Verder is onder andere gesproken over strategische personeelsplanning en de
ontwikkelingen bij en bestuurlijk juridische vormgeving van het Integraal Kind
Centrum (IKC) waar De Zeearend onderdeel van is.
In het kader van deskundigheidsbevordering, permanente educatie en good
governance nemen individuele leden van de raad van toezicht deel aan opleidingen,
workshops en conferenties en worden Maandagavondlezingen van Fedra
bijgewoond. In 2018 heeft een delegatie van de raad van toezicht, in wisselende
samenstelling, twee Fedra scholen bezocht, de Zeearend en de Westbroek.
Getuige de terugkoppelingen vanuit de Inspectie voor het Onderwijs en de
accountant en vanuit onze eigen waarnemingen en ervaringen concluderen wij dat
Stichting Fedra goed onderwijs verzorgt en een degelijke organisatie en fijne
werkgever is. We complimenteren bestuur en medewerkers van Fedra.

11 Jaarrekening
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