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1. ALGEMEEN 

 

1.1 INLEIDING 

 

De jaarrekening 2018 van Stichting Casa School is opgesteld door het Administratiekantoor 
Concent te Zwolle. De jaarrekening van Stichting Casa Opvang is ook opgesteld door het 
Administratiekantoor Concent.  

Deze jaarrekeningen zijn geconsolideerd in onderliggend jaarverslag. 

Het bestuur van beide Stichtingen is zelfstandig bevoegd tot het aangaan van financiële 
verplichtingen. Gestreefd wordt om de toegekende (rijks)middelen jaarlijks volledig in te 
zetten ten bate van de exploitatie van Stichting Casa School, rekening houdend met te 
plegen investeringen op lange termijn. Ook Stichting Casa Opvang heeft geen 
winstoogmerk; verkregen inkomsten worden volledig aangewend voor de exploitatie en om 
te anticiperen op eventuele negatieve exploitatieresultaten in de toekomst en investeringen 
op lange termijn. 

 

1.2 MISSIE, VISIE EN AMBITIE 

 

1.2.1 MISSIE 

 

‘Door het kind naar een betere wereld – Education for Life:’ 

Casa werkt aan een betere wereld door condities te scheppen waardoor het kind zijn 
volledig menselijk potentieel kan realiseren. 

1.2.2 VISIE  

 

Daarom bieden wij een Casa:  een rijke, geordende omgeving waar kinderen vrij kunnen 
bewegen en waarbij begeleiding aansluit bij de behoefte van elk kind. 

Wij helpen ieder kind in zijn kracht te komen. Wij sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van 
ieder kind door te inspireren en het kind te volgen. Wij bereiden onze kinderen voor op de 
uitdagingen van het leven. De potentie van het kind is groot en daagt ons uit. 
Basisvaardigheden staan in dienst van de ontwikkeling van het menselijke potentieel. De 
waarden zorgzaamheid, verantwoordelijkheid, respect en vriendelijkheid verbinden ons.  
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1.2.3 AMBITIE  

 

Het kind is een wereldburger en neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen, wat 
bijdraagt aan wereldvrede. Het kind heeft een lerende houding. Het kind is zelfsturend in 
het leerproces. Het kind kan keuzes maken, reflecteren, creatief denken en met verandering 
omgaan. Het kind kan zelf denken en doen. 

 

1.3 DE 6 PIJLERS VAN CASA 

 

Casa Montessorischool is gestart in augustus 2011. Wij zijn een “algemeen bijzondere 
school”.  

We hanteren zes pijlers die de basis van ons unieke concept vormen. Deze zijn hieronder 
samengevat: 
1. AMI-Montessori-norm 
Casa voert de AMI (Association Montessori International) –richtlijnen uit. 
2. Tweetalig programma 
Casa biedt de lessen in het Engels en Nederlands. Het is ons uitgangspunt dat in iedere 
groep tegelijkertijd één Nederlandstalige begeleider en één Engelstalige begeleider 
werkzaam is. 
3. "All Day All Year" 
Casa biedt kinderen, gedurende de hele dag, consistente onderwijskwaliteit. Er is geen 
onderscheid tussen de schoolse en naschoolse activiteiten zoals op traditionele scholen. 
Casa biedt ook het hele jaar door vakantieflexibiliteit voor gezinnen. 
4. De natuur, wetenschap en technologie als leraar 
Casa biedt dagelijks mogelijkheden voor nauwe interactie met de natuur, techniek en het 
milieu. 
5. Voorschools onderwijs 
Het onderwijs start voor kinderen vanaf de leeftijd van drie jaar.  

6. Voeding en voedselbereiding 

Kinderen zijn van jongs af aan dagelijks betrokken bij alle aspecten van voeding. Warme 
maaltijden en voedselbereiding zijn vast onderdeel van ons programma. 
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1.4 IN EN DOORSTROOM VAN KINDEREN 

 

Alle kinderen zijn in principe toelaatbaar. Casa heeft wel een enorme wachtlijst. Op de 
website en in de schoolgids staat de toelatingsprocedure.  

Kinderen starten op Casa bij de Toddlers vanaf 15 maanden of op driejarige leeftijd (via 
kinderopvang) in de onderbouw. Hierin zijn kinderen van kinderopvang (3 jaar) en 
kinderen van basisonderwijs (4 en 5 jaar) gemengd.  

  
Overgang van de ene bouw naar de volgende bouw 

Rond de zesde verjaardag gaat het kind naar de middenbouw en rond de negende 
verjaardag naar de bovenbouw. Casa kent gedurende het schooljaar vier 
overgangsmomenten. 

Door deze tussentijdse doorstroommomenten groeit het leerlingaantal in de bovenbouw 
aanzienlijk, in het schooljaar 2017-2018 wordt dit leerlingaantal nog wel in de bestaande 
groepen opvangen. Er worden in de loop van het jaar wel wat extra activiteiten toegevoegd. 

In het schooljaar 2018-2019 is er met een derde bovenbouwgroep begonnen.  

 

1.4 HUISVESTING 

 

Casa is in 2016 gevestigd op twee locaties. Per augustus 2018 is hier een derde locatie 
bijgekomen voor de dagopvang van de peuters (Casa Toddlers),  

De gebouwen waar Casa in gevestigd is, zijn eigendom van de gemeente. Het zijn allen 
gebouwen waarvan het onderhoud verwaarloosd is. Het staat nog steeds in de planning dat 
Casa in 2020 in één gebouw op Duivestein ondergebracht wordt. Vanaf 2018 worden  de 
plannen voor de renovatie van dat gebouw in orde gemaakt. 
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Casa is gevestigd in Pijnacker-Nootdorp op 3 locaties: 

De onder- en middenbouw: 
Goudenregensingel 25A 
2641AV  Pijnacker, Nederland 
Tel: +31 15 2010376 

De bovenbouw is gevestigd op Koningshof: 
Duivenstein 23 
2641LG Pijnacker, Nederland 
Tel: +31 15 3693590    

Casa Toddlers is gevestigd op Koningshof: 
Duivenstein 29 
2641 LG Pijnacker, Nederland 

Tel: +31 15 2001200 

 

 

1.5 JURIDISCHE STRUCTUUR 

 

De rechtspersonen zijn stichtingen, deze zijn opgericht in 2011 en zijn ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel te Den Haag onder dossiernummer 52401650. De stichting Casa 
School heeft als bevoegd gezag nummer 42579-30KD. De stichting Casa Opvang KVK 
nummer is KvK-nummer 53076257. 

1.5.1 CONSOLIDATIE VAN REKENINGEN 

 

Casa bestaat uit twee verschillende rechtspersonen: Stichting Casa Opvang en Stichting Casa 
School. Deze twee rechtspersonen zijn organisatorisch en economisch met elkaar 
verbonden. De rechtspersonen staan onder toezicht van één bestuur en worden geleid door 
één uitvoerend bestuur. Hierdoor is er sprake van een groepsrelatie (RJ217.202). Hiermee 
heeft Casa een consolidatieplicht en leggen we daarom ook een geconsolideerde 
jaarrekening voor. 
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1.6 ORGANISATIESTRUCTUUR 

 

Casa heeft en vrij platte organisatie structuur in 2018. Casa wordt aangestuurd door een 
tweekoppige directie. De organisatie is onderwijskundig opgedeeld in bouwen en ieder bouw 
wordt begeleidt door een bouwcoördinator. 
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2. GOVERNANCE 

 

Er zijn geen ontwikkelingen op het gebied van governance in 2018 die op Casa van 
toepassing zijn. 

2.1 SAMENSTELLING BESTUUR 

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden ultimo 31-12-2018: 

Dhr. H. Dirksmeier Voorzitter 

Mw. M. Ruigrok  Secretaris 

Mw. M. Boerman  Penningmeester 

Mw. K. Keizer  Uitvoerend bestuurslid (scheidend bestuurslid) 

Mw. T. Wessels  Uitvoerend bestuurslid 

 

Het algemeen bestuur van de Stichting Casa School en van de Stichting Casa Opvang, 
gevestigd te Pijnacker, onderschrijven de Code ‘Goed onderwijsbestuur’ in het 
basisonderwijs (PO-raad), met inachtneming van de statuten van de stichting zoals bij akte 
23 maart 2011. 

Het algemeen bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke 
positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten 
die de reputatie van de stichtingen schaden. Het algemeen bestuur bevordert, dan wel doet 
bevorderen dat medewerkers van de stichtingen zich eveneens volgens deze norm 
gedragen. 

Het algemeen bestuur heeft met inachtneming van het advies van de 
medezeggenschapsraad de Code Goed Bestuur vastgesteld als geldend voor Stichting Casa 
School en Stichting Casa Opvang en past deze code toe. 

Bestaande regelingen binnen de school dienen in lijn te zijn met de inhoud van deze code. 

2.1.1 BELANGRIJKE ELEMENTEN GEVOERD BELEID 

 

Belangrijke elementen uit het gevoerde beleid zijn: 

➢ Het bestuur heeft goedkeuring verleend voor het opstaren van de Toddler groep 
➢ De effectiviteit van de bestuursstructuur/organisatie structuur is onderzocht. Het 

bestuur heeft in overleg met de MR besloten over te gaan van een tweekoppige 
directie naar een éénkoppige directie. 
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➢ Het HR beleid wordt nader onderzocht. Het bestuur heeft aangegeven voor het 
verbeteren van de HR functie binnen Casa middelen te willen vrijmaken. 

➢ Ter verbetering van de overlegstructuur, initiëren en creëren van draagvlak wordt 
een programma van stichting leerkracht uitgerold. 

2.1.2 POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE IMPACT 

 

Casa opereert altijd met oog voor haar omgeving. In 2016 heeft de gemeente het ICK beleid voor 
Pijnacker-Nootdorp opgesteld, de gemeenteraad heeft dit goedgekeurd. Casa voldoet als sinds 
haar oprichting aan de richtlijnen gesteld in dit beleid.  

In 2016 is ook het scholenhuisvestingsbeleid en plan vastgesteld waarin alle scholen in Pijnacker-
Nootdorp een locatie toegezegd krijgen, uitgangspunt hierbij is dat er geen dislocaties zijn. Het 
gevolg hiervan is dat het streven is Casa in 2020 in zijn geheel op scholencomplex Koningshof te 
vestigen. 

Casa onderwijst kinderen in hun rol die ze hebben in de gemeenschap, in projecten betrekken ze 
de buurt en maatschappelijke instellingen binnen Pijnacker-Nootdorp. 

2.1.2 MAATSCHAPPELIJK ASPECTEN VAN HET ONDERNEMEN 

 

Casa onderscheidt zich van haar concurrenten door het feit dat ze het enige integraal kindcentrum 
in Pijnacker-Nootdorp. Daarnaast is ze ook de enige Montessori leeromgeving met een tweetalig 
component in de wijde omgeving. Het bieden van een leeromgeving gedurende de hele dag en het 
hele jaar is ook een sterk onderscheidende factor ten opzichte van de concurrentie. 

Voor het bieden van tweetalig Montessori onderwijs (AMI) zijn wel juist gekwalificeerde 
personeelsleden nodig. Het vinden van deze personeelsleden biedt de nodige uitdagingen. 

2.1.3 ONTWIKKELINGEN RELATIE SAMENWERKINGSVERBAND 

 

Casa is aangesloten bij het samenwerkingsverband PPO Delftlanden. We hebben regelmatig 
overleg m.b.t de verdeling van gelden aangaande passend onderwijs. De samenwerking 
loopt goed er zijn geen ontwikkeling te melden over 2018. 
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2.2 CODE GOED BESTUUR  

 

Het bestuur van Casa past het code van goed bestuur volledig toe, ze wijkt daar alleen vanaf 
bij het noemen van de vergoedingen aan het toezichthoudend bestuur om privacy redenen 
worden deze niet vermeld. 
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2.2.1 FUNCTIESCHEIDING TUSSEN BESTUUR EN INTERN TOEZICHT 

 

Het bevoegd gezag draagt zorg voor een scheiding tussen de functies van bestuur en intern 
toezicht. De functies van bestuur en intern toezicht zijn ondergebracht in één orgaan van 
het bevoegd gezag, waarbij scheiding van bestuur en toezicht wordt gerealiseerd doordat 
binnen dat ene orgaan bepaalde functionarissen met de uitoefening van het bestuur worden 
belast en anderen met de uitoefening van intern toezicht, volgens het “One Tier” model. 
Daarbij komt de functie van bestuur bij de uitvoerende leden van het bestuur te berusten 
(‘het schoolbestuur’ als bedoeld in deze code) en de functie van intern toezicht bij de 
toeziende leden van het bestuur (‘het intern toezichtsorgaan’ als bedoeld in deze code). 

 

2.2.2 VERANTWOORDING TOEZICHTHOUDEND BESTUUR 

Het bestuur van Casa past het code van goed bestuur volledig toe, ze wijkt daar alleen vanaf 
bij het noemen van de vergoedingen aan het toezichthoudend bestuur om privacy redenen 
worden deze niet vermeld. 

Het toezichthoudend bestuur bestond uit drie leden : Hugo Dirksmeier (voorzitter), Mieke 
Ruigrok (secretaris) en Marga Boerman (penningmeester). Er was sprake van een 
afgeslankte  vergoedingsregeling vanwege het grote aantal vergaderingen en bijeenkomsten 
in 2018. Het TB heeft de lopende zaken (toezicht op kwaliteitszorg, financieel beleid, 
personeelsbeleid en huisvesting) in standaardvergaderingen met de twee uitvoerende 
bestuurders doorgenomen, bijgestuurd en waar nodig geaccordeerd. 

Er was sprake van een groot tegenstrijdig belang inzake de bezetting van het uitvoerend 
bestuur. De toezichthouders hebben zich ingespannen om het conflict tussen beide 
uitvoerende bestuurders over de taken en bevoegdheden tot een bevredigend einde te 
brengen. Er is gesproken met delegaties van het personeel, met de leden van de MR, er is 
een extern mediationtraject geweest en met beide bestuurders zijn indringende gesprekken 
gevoerd om tot een oplossing te komen. Uiteindelijk hebben beide bestuurders ingestemd 
met managementconsultancy, op basis waarvan een commissie van TB, personeel en MR 
een keuze zou maken voor één van beide bestuurders/directeuren. Dat is op 3 oktober 
2018 vastgesteld. Casa gaat verder met één directeur/bestuurder.  

De begroting over 2018 is in januari goedgekeurd, Het jaarverslag is in juni goedgekeurd. 
Het strategisch meerjarenplan is in september goedgekeurd. 

De leden van het TB hadden in 2018 geen nevenfuncties, die besluitvormingsprocessen 
ongewenst zouden kunnen beïnvloeden. Dat de penningmeester ook ouder is van twee 
kinderen op Casa heeft op geen enkele wijze invloed gehad op acties en besluiten van het 
TB.  

In 2020 of 2021 zal (volgend protocol van de code goed bestuur) een evaluatie van het 
eigen functioneren van het TB, zo nodig in aanwezigheid van de uitvoerend bestuurder, 
onder leiding van een externe voorzitter georganiseerd worden.  
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De bevindingen van het TB inzake de horizontale dialoog binnen Casa zijn positief. 
Medewerkers voelen zich gezien en gehoord. Het taaklastbeleid is één-op-één toegespitst op 
wensen van de personeelsleden en van directie. 

Het bestuursreglement wordt - vanwege het vertrek van één van beide directeuren - in 
2019 herzien en ter goedkeuring voorgelegd aan de MR. 

De kwaliteitszorg, zowel binnen Casa School als binnen Casa Opvang, was meerdere malen 
onderwerp van gesprek. Rapporten van de Onderwijsinspectie en van de GGD (inzake 
opvang) spelen hierbij een rol. Daaruit kwam naar voren dat de pedagogische medewerkers 
(opvang, begeleiding) een duidelijker rol binnen Casa willen hebben. Zij zijn inmiddels 
vertegenwoordigd in de MR. 

Het toezichthoudend bestuur leeft alle wettelijke voorschriften na en komt periodiek bij 
elkaar, indien noodzakelijk komen ze vaker dan 6 keer per jaar bij elkaar. 

Middels periodiek financiële verslaglegging heeft het toezichthoudend bestuur kunnen 
verifiëren en vast kunnen stellen dat alle middelen rechtmatig verworden zijn en 
rechtmatig en doelmatig besteedt zijn. 

Het toezichthoudend bestuur heeft van Rhee Accountants benoemd als externe accountant. 

Hugo Dirksmeier, voorzitter 

2.2.3 INTERNE RISICO- EN BEHEERSINGSSYSTEEM 

 

De stichting heeft een intern risico- en beheersingssysteem. De volgende interne 
beheersings-maatregelen zijn getroffen om de risico’s af te dekken: 

Op het niveau van het administratiekantoor is functiescheiding aangebracht in het 
betalingsproces.  

Op het niveau van inningen van gelden is een beheerprocedure geïmplementeerd om het 
saldo van dubieuze debiteuren zo laag mogelijk te houden.   

Periodiek ontvangt het bestuur tussentijdse cijfers in vergelijking met vorig jaar en de 
begroting.  

Met de penningmeester worden de rapportages doorgenomen en daar waar nodig 
bijgesteld. 

 

2.3 HORIZONTALE VERANTWOORDING 

  

De werkzaamheden van kinderen worden op een Amerikaans digitaal systeem (MRX) 
bijgehouden. Daarin kunnen we lessen plannen, en aangeven of kinderen deze oefenen, 
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vorderen of beheersen. Commentaar per les kan ook door de begeleider toegevoegd 
worden. We registreren en volgen daarmee wat kinderen doen op Casa.  

Sinds 2016 maken we ook gebruik van een benchmark rapport. Bepaalde lessen zijn als 
benchmark geïdentificeerd .Die benchmarks stemmen overeen met de Nederlandse 
kerndoelen en de eisen van de internationale Montessori vereniging.  

Ouders krijgen 2 keer per jaar een benchmark rapport en gesprek met de begeleider en 
kind. Eén keer per jaar mogen ouders ook observeren in de groep van hun kind. 

De ouderraad van de kinderopvang en de medezeggenschapsraad vergadert om de 6 weken. 
De medezeggenschapsraad heeft overeenkomstig wetgeving advies en instemmingsrecht en 
past deze ook toe.  
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3. ONDERWIJSKUNDIGE EN ONDERWIJSPRAGMATISCHE ZAKEN 

 

3.1 BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN 2018 

 

3.1.1 OPSTARTEN TODDLER GROEP  

 

Casa heeft zich voor 2018 als doel gesteld om haar kindercentrum uit te breiden met 
leeromgeving van 1-3 jarigen (vanaf het moment dat ze kunnen lopen). Kinderen komen op 
deze manier nog eerder in aanraking met de Montessori filosofie en groeien op in hetzelfde 
pedagogische klimaat. De verwachting is dat doorstroom naar de onderbouw hierdoor 
wordt vergemakkelijkt en de kwaliteit van het leerrendement hierdoor wordt verhoogd. 
Daarnaast voorziet het ook in de steeds meer toenemende vraag van ouders voor de opvang 
van hun kinderen van 1-3 jaar door Casa. 

Twee goed opgeleide en ervaren groepsbegeleiders zijn aangetrokken en minutieus 
uitgedachte voorbereide omgeving is neergezet. De Toddler  groep met 16 kindplaatsen is 
per augustus 2018 open gegaan. 

In de aanloopfase en de beginfase zijn er veel investeringen gedaan om de Toddler groep te 
realiseren. De prognose is dat met het opstarten van een tweede groep met  16 kindplaatsen 
in 2019 de Toddler sectie van Casa in 2020 winstgevend zal draaien. 

 

3.1.2 HERNIEUWDE INVULLING ALL DAY (ALL YEAR) 

 

Een van de pijlers van Casa is All Day All Year een rijke leeromgeving voor kinderen 
aanbieden, De All Day kant van deze pijler was niet optimaal uitgevoerd. Er was geen goede 
aansluiting tussen het ochtend en middag programma, er werd gewisseld van begeleiders 
en kinderen hadden minder eigen keus. Casa heeft zicht in 2018 als doel gesteld het All Day 
concept te optimaliseren. 

In 2018 is het ochtend programma doorgetrokken naar de middag. Groepsbegeleiders 
(leerkrachten) worden nu ook in de middag ingezet en activiteiten worden over de hele dag 
aangeboden. Hiermee beoogt Casa school en opvang volledig te integreren van 8:00 -18:00, 
met hetzelfde pedagogische klimaat gedurende de hele dag. 

Het resultaat van deze wijziging die we tot nu toe hebben kunnen waarnemen is dat de 
sfeer stabieler is geworden, kinderen kunnen zich nu ook in de middag vrijer bewegen en 
hebben weer toegang tot hun eigen leeromgeving. Kinderen kunnen nu ook in de middag 
aan hun leerdoelen werken. 
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3.1.3 SPELLING EN BEGRIJPEND LEZEN VOLGENS EEN MONTESSORI AANPAK 

 

Casa heeft zich in 2018 als doel gesteld om onderwijs voor spelling en begrijpend lezen 
meer te laten aansluiten bij de Montessori filosofie en de visie van Casa. 

Spelling en begrijpend lezen werd op de Snappet gedaan in de midden en de bovenbouw. Na 
een enquête onder groepsbegeleiders, ouders en kinderen werd duidelijk dat er veel 
negatieve kanten zaten aan de Snappet als leermiddel. Begin 2018 is besloten om van de 
Snappet af te stappen en over te stappen op een andere methodiek. 

Spelling lessen worden nu op een Montessori manier gegeven. De Taaldoen kast, die 
uitnodigt tot zelfstandig leren, is geselecteerd als geschikt spellingsmateriaal voor Casa en 
aangeschaft voor iedere groep. Kinderen kunnen de spellingsregels naast de Taaldoen kast 
ook op andere verschillende manieren oefenen passend bij hun eigen leerstijl. 

Voor begrijpende lezen is nieuwsbegrip voor de middenbouw en kidsweek voor de 
bovenbouw geselecteerd. De kinderen doen dit graag. 

 

3.1.4 HET KIND ALS REGISSEUR VAN ZIJN/HAAR EIGEN LEERPROCES 

 

Casa is als Montessori school gericht op gepersonaliseerd (adaptief) onderwijs. Dit maakt 
het mogelijk dat kinderen op hun eigen tempo en eigen manier kunnen leren, waarbij 
zelfstandigheid heel belangrijk is. Om die zelfstandigheid en effectief leren te stimuleren is 
het belangrijk kinderen regisseur te laten zijn van hun eigen leerproces. 

Casa heeft zicht in 2018 als doel gesteld om kinderen meer regisseur te laten zijn van hun 
eigen leerproces. Belangrijk hierbij is een adequaat ingerichte voorbereide omgeving en 
ondersteunende begeleiding. De focus is komen te liggen op kind gesprekken waarin 
besproken wordt: Wat heb ik gedaan ?, Wat kan ik doen ? Wat wil ik leren ?. Belangrijk 
hierbij zijn de doelenboeken en ik kan boekjes die aangepast zijn, zodat ze duidelijker zijn 
voor kinderen. Daarnaast zijn mentorgesprekken structureel ingepland om er ook voor te 
zorgen dat kinderen begeleid worden in het zelf nadenken over zijn/haar eigen leerproces 
en  zijn/haar rol daarin. 

Uit klassenevaluaties is gebleken dat er stappen zijn gemaakt, maar dat we nog niet zijn 
waar we willen zijn. 

Als doel voor 2019 is dan ook gesteld om de huidige voorbereide omgeving en begeleiding 
de analyseren in het licht van het kind als regisseur van zijn/haar eigen leerproces. 
Aangevuld met een inventarisatie van wetenschappelijk onderzoek en best practices op dit 
gebied. Hiermee beogen we inzicht te krijgen in de obstakels waar we tegen aanlopen en 
ook input te vinden voor verbetertrajecten die wie op dit gebied zullen initiëren.  
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3.3 VERWACHTE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN  

 

In het jaarplan van 2019 hebben we de volgende verbetertrajecten opgenomen die direct 
gekoppeld zijn aan de invulling van het onderwijs op Casa. 

 

3.3.1 VERBETEREN TOEPASSING VAN DE MONTESSORI PRINCIPES OP CASA 

  

Casa heeft zich voor 2019 als doel gesteld de Montessori principes zoals Maria Montessori 
deze bedoeld heeft (vertaald naar de huidige tijd) te hanteren, over de volle breedte van de 
school. Medewerkers zitten op één lijn en spreken elkaar bij afwijken erop aan, verbeter 
maatregelen die genomen worden, worden eerst gemeten aan de Montessori 
uitgangspunten. Vanaf de beleidsmaatregelen op hoog niveau tot aan de kleinste 
aansturingsmomenten van het kind. 

Door observaties, evaluaties, feedbackrondes en discussies word kennis en kunde gedeeld 
en geoptimaliseerd. 

De gewenste uitkomst is dat groepsbegeleiders: 

- Adequate en parate kennis hebben van de ontwikkelingsfases van kinderen 
- Extensieve en parate kennis hebben van het aangeboden curriculum. 
- Kennis hebben van verschillenden leerstijlen en de vaardigheid hebben om de 

leerstijl vast te stellen bij kinderen. 
- In staat zijn bovengenoemde kennis en vaardigheden toe te passen in de dagelijkse 

interactie en begeleiding van kinderen. 
 

3.3.2 VERBETEREN ENGELS ONDERWIJS OP CASA 

 

Casa heeft zich voor 2019 als doel gesteld dat voor alle belanghebbenden duidelijk is wat 
het Engels onderwijs op Casa inhoudt en naar welk niveau Engels wordt gestreefd bij het 
verlaten van Casa. De leerlijnen voor Engels op Casa zijn helder neergezet en de basic skills 
zijn geïmplementeerd, de verwachtingen die ouders en kinderen hebben sluiten hierop aan. 

 

3.4 ONDERWIJSPRESTATIES 

 

Omdat Casa een groeischool is zijn er nog maar relatief weinig kinderen die Casa verlaten. 
In 2018 zijn er 15 kinderen doorgestroomd naar het Voortgezet Onderwijs. 
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De schooladviezen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van observaties, signaleringen, 
reflecties en evaluaties van de begeleiders, ouders en kinderen. Begeleiders houden 
dagelijks het zeer uitgebreide kind volgsysteem MRX bij. Hierin staat het hele curriculum 
uitgeschreven; alle doelen en lessen, van ieder kind worden hierin bijgehouden welke 
lessen het kind aangeboden heeft gekregen en welke vaardigheden het kind oefent, 
verbeterd of beheerst. 

Daarnaast hebben alle kinderen in de bovenbouw een portfolio. 

Er worden ook toetsen afgenomen op Casa, dit zijn SVT toetsen en de IEP eindtoets. De 
aantoonbare onderwijsprestaties op grond van de toets uitslagen sluiten niet aan bij wat de 
medewerkers van kinderen zien, de toets scores zijn namelijk aanzienlijk lager dan wat 
kinderen aantonen met hun werk.  

 

3.5 ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 

 

Casa is met een handvol andere ondernemingen pionier in het neerzetten en ontwikkelen 
van een integraal kindcentrum. De reeds eerder beschreven verbetertrajecten zijn 
onderdeel van de ontwikkeling van het integrale kindcentrum. 

Ook de verbeter trajecten m.b.t. gepersonaliseerd onderwijs zijn ontwikkelingen die 
aansluiten bij de door de overheid beoogde richting in het onderwijs. 

Daarnaast neemt zij deel aan door de overheid geïnitieerd pilots. Eén daarvan is de reeds 
afgeronde pilot Flexibele Onderwijstijden en de pilot Tweetalig Primair Onderwijs.  
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27%

HAVO
7%

HAVO/VWO
13%

VWO
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4. KWALITEITSZORG 

 

4.1 NORM BASISVAARDIGHEDEN 

 

Casa heeft in 2018 als doel gesteld om meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de norm 
m.b.t. wanneer basisvaardigheden beheerst moeten worden. Voor ouders, begeleiders en 
kinderen moet duidelijke zijn wanneer de basisvaardigheden precies beheerst moeten zijn. 
Het gaat hierbij om een minimum norm, is de normleeftijd niet gehaald, dan moet duidelijk 
zijn wat de reden hiervoor is en moet er een plan zijn om de basisvaardigheid te beheersen. 

De basisvaardigheden zijn geïdentificeerd en de norm leeftijden zijn vastgelegd. Het 
leerlingvolgsysteem (MRX), de doelenboekjes en de voortgangsrapportage (benchmark 
reports) zijn hierop aangepast. 

 

4.2 GEPERSONALISEERDE TOETSMOMENTEN  

 

Om zicht te krijgen of het kind de geoefende basisvaardigheid beheerst wil Casa in 2018 per 
basisvaardigheid toetsen ontwikkelen die kinderen op een eigen moment individueel 
maakt. Het kind is vervolgens betrokken bij de analyse van de toets en na de toets maken 
het kind en de begeleider een vervolgplan. De toetsen worden deel van de portfolio. 

De toetsen zijn ontwikkeld echter ze worden niet structureel gemaakt en geanalyseerd.  

Het doel voor 2019 is om de vorderingen op basisvaardigheden niet alleen subjectief te 
meten maar ook objectief. Daarnaast moet duidelijk zijn wat de overgangsnormen zijn 
tussen de verschillende bouwen. Dit beoogt Casa te bereiken door het maken en analyseren 
van toetsen door de kinderen structureel in te voeren. En de daaruit voortvloeiende mentor 
gesprekken over te nemen stappen voor verder ontwikkeling.  

Een rapportage schil om het kind volgsysteem MRX moet groepsanalyses op 
basisvaardigheden mogelijk gaan maken. Deze wordt in 2019 aangepast. 

4.3 ZORG 

 

Casa is aangesloten bij het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Als bestuurder neemt 
Tessa Wessels zitting in het algemeen bestuur van dit samenwerkingsverband. 

Vanaf het schooljaar 2017-2018 is de begeleiding van kinderen met een speciale zorgvraag 
meer bij de groepsbegeleiders komen te liggen. De mentor van het kind bespreekt de zorg 
en maakt een plan samen met zijn collega’s die ook dagelijks met het betreffende kind 
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werken. Het grote voordeel is dat de begeleiders die dagelijks met het kind werken het kind 
beter kennen dan de IB-er die af en toe het kind kan komen observeren. Natuurlijk worden 
ouders ook als ervaringsdeskundigen in het zorgtraject betrokken. 

Wanneer er na uitvoering van de plannen blijkt dat er geen of onvoldoende ontwikkeling 
plaats- vindt wordt de IB-er ingeschakeld om te kijken welke externe hulp er ingeroepen 
kan worden. 

 

4.4 AFHANDELING KLACHTEN 

 

Casa hanteert een reglement interne klachten procedure, daarnaast is Casa aangesloten bij 
de landelijke klachten commissie en de geschillen commissie kinderopvang. Veel vragen en 
problemen worden direct met de directie gecommuniceerd en besproken. Ook worden er 
zaken via de MR bespreekbaar gemaakt en vinden zo in een breder overlegverband een 
oplossing. 

In 2018 zijn er geen klachten ingediend via de interne klachten procedure. Ook bij de 
landelijke klachten commissie en de geschillen commissie kinderopvang zijn er geen 
klachten ingediend. 

 

4.5 INTERNATIONALISERING 

 

De pijlers internationale Montessori en Tweetaligheid zorgen ervoor dat Casa al een zeer 
internationaal georiënteerde school is. Niet alleen de Engelstalige begeleiders komen uit het 
buitenland, maar ook komen veel kinderen uit gezinnen met van internationale 
samenstelling/achtergrond. 

De directie neemt deel aan een forum voor schoolleiders in Europa met als doel om kennis 
te delen. Daarnaast zijn er regelmatig buitenlandse scholen op bezoek van over de hele 
wereld.  
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5. PERSONEEL 

 

5.1 BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN 2018 

5.1.1 ONLINE MONTESSORI OPLEIDING GROEPSBEGELEIDERS 

 

Om de kwaliteit van het team te verhogen zijn in 2018 tien groepsbegeleiders, de 
internationale online Montessori opleiding van het North American Montessori Centre 
gestart. Vijf van de groepsbegeleiders hebben de opleiding ook afgerond, de andere vijf 
zullen dit het komende jaar doen.  

De vruchten die hiervan in 2018 al geplukt zijn, is dat groepsbegeleiders beter begrijpen 
hoe ze kinderen kunnen begeleiden in hun leerproces volgens de Montessori filosofie. 
Daarnaast is er een rijke teelaarde ontstaan voor toekomstige ontwikkelingen en verbeter 
trajecten. 

In het personeelsbeleid is opgenomen, dat groepsbegeleiders met geen of onvoldoende 
Montessori achtergrond de online Montessori opleiding krijgen aangeboden. Klassen 
assistenten en activiteiten begeleiders worden met een in huis training bijgeschoold. 

5.1.2 VAN EEN TWEEKOPPIGE NAAR ÉÉNKOPPIGE DIRECTIE 

 

In 2018 is een eerste aanzet gemaakt om de organisatie structuur van Casa beter te laten 
aansluiten op de steeds groter wordende organisatie. Een twee koppige directie bleek niet 
meer te werken. Op advies van de MR en op grond van een conflict binnen het uitvoerend 
bestuur (de directie), heeft het toezichthoudende bestuur besloten om in 2018 over te gaan 
naar een éénkoppige directie. 

5.1.3 WIJZIGING TAAKUREN BELEID 

 

Vanaf schooljaar 2018/19 hanteert Casa een taakurenbeleid waar alle groepsbegeleiders 
een standaardpakket aan taakuren hebben. Deze taakuren verschillen van de onderbouw, 
middenbouw en bovenbouw. 
 
Iedere werknemer ontvangt een persoonlijke werk overeenkomst waarin deze taakuren 
opgenomen zijn. Er is een marge van taakuren die persoonlijk ingevuld kunnen worden. 
Taakuren die gemaakt worden en die buiten deze overeenkomst vallen worden vergoed. 
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5.1.4 MOVING AND IMPROVING: CONTINUE VERBETERING 

Casa heeft in augustus 2018 Stichting Leerkracht in de arm genomen om het team mede-
eigenaar te maken van een continue verbeter cultuur. Middels board sessies en werk sessie 
worden er per bouw doelen gesteld, waaruit verbeter trajecten volgen die binnen een niet al 
te lange termijn gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast wordt middels feedback sessies 
tussen collega’s individuele verbeterpunten aangepakt. 

In 2019 zal deze aanpak geëvalueerd worden. 

 

5.2 VERWACHTE ONTWIKKELINGEN  

 

In het jaarplan voor 2019 heeft Casa te volgende personeel/organisatie gerelateerde doelen 
gesteld. 

5.2.1 VERBETEREN ORGANISATIE STRUCTUUR 

 

Naast de overgang naar een éénkoppige directie is het nodig dat er een sterk 
middenmanagement komt dat op de werkvloer en tussen de mensen staat. Met één 
directeur is het heel lastig om heel Casa aan te sturen en gestelde doelen en genomen 
beslissingen gedragen en geïmplementeerd te krijgen. 

Casa heeft zich voor 2019 als doel gesteld om middels een sterk middenmanagement de 
verschillende afdelingen binnen Casa beter aan te sturen, waarbij gestelde doelen en 
genomen beslissingen Casa breed gedragen worden. De verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden is duidelijk. Casa beoogt, door te werken in 
teams, de communicatie te verbeteren, besluitvormingsprocessen beter te laten lopen en  
medewerkers zich meer betrokken te laten voelen. 

5.2.2 VERBETEREN HR FUNCTIE BINNEN CASA 

 

Op dit moment is er veel onduidelijkheid over het HR beleid en de invulling  van de HR 
functie binnen Casa. Er staat al veel, maar het is geen geïntegreerd geheel. De MR heeft in 
2018 een advies uitgebracht om de HR functie binnen Casa te verbeteren. De directie 
onderschrijft de problematiek en is voornemens verbeteringen gefaseerd aan te pakken. 

Casa heeft zich voor 2019 als doel gesteld inzicht te krijgen in de verbeterpunten in de HR 
functie en het inbedden van de HR functie in de organisatie. Casa beoogt 50% van de 
verbeterpunten te realiseren in 2019.  
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5.3 GEVOERDE BELEID BEHEERSING UITKERINGEN NA ONTSLAG 

 

Het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag is als volgt: Bij 
onvoldoende functioneren wordt er een dossier opgebouwd. De gesprekkencyclus wordt 
dan naast de functioneringsgesprekken uitgebreid met beoordelingsgesprekken. Daarnaast 
vindt er afstemming plaats met een jurist van VBS of met een jurist van Concent.  

 

6.  MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING/ DUURZAAMHEID 

 

De pijlers tweetaligheid, internationaal Montessorionderwijs, natuur en voedsel zijn al 
vanaf de oprichting verankerd in ons beleid. Het gaat in het onderwijs niet alleen om 
rekenen en taal, de vragen die voor ons belangrijk zijn: welke waarden zijn in het leven 
belangrijk, hoe kun je bewustzijn leven, wat betekent jouw handelen voor de maatschappij, 
wat is de betekenis van de natuur en hoe ga je daarmee om, wat is de betekenis van voedsel, 
hoe ga je daarmee om?  

Op Casa hebben we een structuur neergezet waarin kinderen bewust met deze thema’s aan 
het werk zijn. Wij zijn trots op wat er op dit gebied aangeboden wordt aan de kinderen. 
Maar wij willen niet stilstaan en blijven op zoek hoe wij nog verder kunnen innoveren. Het 
gaat ons niet alleen om wat wij op Casa doen maar ook hoe wij anderen kunnen uitdagen 
om hun maatschappelijke verantwoording te nemen. Wij willen van anderen leren en een 
inspiratiebron zijn voor anderen. Daarom zijn wij sinds 2017 in gesprek met partners 
buiten Casa.  

We doen dit onder andere door groepen mensen Casa te laten bezoeken en met hen in 
gesprek te gaan. Daarnaast bezoeken wij ook innovatieve scholen en andere innoverende 
instanties en gaan ook met deze in gesprek.  

Wij zijn lid van de Europese Ashoka Changemaker Scholen. Deze organisatie heeft op zijn 
beurt weer een partnerschap met de Global Change Leaders die de visie van Educatieve 
Eco-systeem uitdragen. Door samen met andere innovatieve scholen actief deel te nemen 
aan bijeenkomsten van deze organisaties hopen wij zelf weer in staat te zijn de volgende 
stap te nemen. 

Omdat wij er in geloven dat het belangrijk is dat kinderen op een kindcentrum zitten die 
werkt vanuit een visie zoals wij die op Casa hebben vormgegeven willen wij dit niet alleen 
aan kinderen bieden in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar maar willen wij dit kinderen van 
0 tot en met 18 jaar bieden. 
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DUURZAAMHEID 

Voor Casa is de natuur heel belangrijk niet alleen als leeromgeving, maar ook als een 
element wat gekoesterd en behouden moet blijven. 

De kinderen krijgen op Casa biologisch eten, hierdoor zijn alle verpakkingen vanuit huis 
niet nodig.  We eten ook van borden met echt bestek. Plastic gebruikt Casa zo min mogelijk. 

Bij het printen van oefenmateriaal voor de kinderen wordt er klein en zoveel mogelijk 
dubbelzijdig geprint. 

Casa scheidt afval en verzamelt kleding voor hergebruik. 

Het bestuur verslag wordt digitaal verspreid. 

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN DUURZAAMHEID 

Het komende jaar gaan we samen met de kinderen kijken hoe we nog duurzamer om 
kunnen gaan met onze middelen. Hierbij valt te denken aan een no paper challenge. 
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7.  RISICO MANAGEMENT 

 

De voornaamste risico’s en onzekerheden die voor Casa gelden onderverdeeld op de 
verschillende aandachtsgebieden zijn: 

7.1 STRATEGIE 

Door het ontbreken van een goed strategisch HR-beleid is er veel onrust en onduidelijkheid 
in de organisatie. Dit is inmiddels geïdentificeerd en wordt een verbetertraject voor 
geïnitieerd. 

Het aantrekken van juist gekwalificeerd personeel blijft een uitdaging. Naast native Engels 
sprekenden zoeken we het liefst ook mensen met een gedegen Montessori 
opleiding/achtergrond. Deze zijn lastig te vinden. We onderkennen dit en kijken naar 
mogelijkheden om mensen intern op te leiden. Eigenschappen als flexibiliteit, het openstaan 
voor nieuwe zienswijzen/aanpakken en leergierigheid worden dan heel belangrijk. 

We merken ook het effect van de maatschappelijke tendens van het tekort aan leerkrachten. 
We richten ons nu ook op zij-instromers om vacatures in te vullen. 

 

7.2 OPERATIONEEL 

Het risico bij veel nieuwe medewerkers en zij-instroom is dat er verwatering plaatsvindt 
van kennis en kunde. Een goed buddy systeem en interne opleiding beperkt dit risico. 

Het niet voldoende objectief meten van onderwijsprestaties brengt het risico met zich mee 
dat de voortgang van kinderen niet volledig op het vizier zijn en dat achterstanden of een 
zorgvraag laat wordt geconstateerd. Met onvrede en het wegvallen vertrouwen bij ouders 
tot gevolg. Het implementeren van een goed objectief meetsysteem en een duidelijke 
communicatie naar ouders zal dit risico wegnemen. 

 

7.3 FINANCIËLE POSITIE/FINANCIËLE VERSLAGLEGGING 

Het opstarten van de peutergroep brengt een financieel risico met zich mee. De leerling 
populatie kan achterblijven op de prognose en de kosten kunnen hoger uitvallen dan 
beraamd. Voor de eerste twee jaar is een verlies ingecalculeerd, daarna zal op basis van 
huidige berekeningen een eerst winst worden behaald. Door periodiek financiële 
verslaglegging en het doorrekenen van te nemen besluiten kan het risico worden beperkt. 
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7.4 WET EN REGELGEVING 

 

Het experiment flexibele onderwijstijden loopt af in 2020. De gevolgen hiervan zijn nog 
onzeker. Door de lobbyen bij de politiek proberen we dit experiment te verlengen. 
Daarnaast vergaren we kennis en kunde over de mogelijkheden die de huidige wetgeving 
biedt. 

Als integraal kindcentrum waarbij onderwijstijden en opvangtijden door elkaar heenlopen 
passen we niet in het inspectiekader van de GGD. We lopen hier tegen de regels aan, die 
voor ons juist averechts werken. Het risico hiervan is, is dat we gehandhaafd worden door 
de gemeente en zo onnodig kosten moeten gaan maken om nog voort te kunnen bestaan. 
We onderkennen dit risico en zijn in gesprek met de gemeente voor een gedoogbeleid. 
Daarnaast bekijken en berekenen we de mogelijke consequenties mochten we ook hier 
tegen een muur aanlopen. 
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8. TREASURY VERSLAG 

 

Het bestuur van de Stichting Casa School is zelfstandig bevoegd tot het aangaan van 
financiële verplichtingen. Gestreefd wordt om de toegekende (rijks)middelen jaarlijks 
volledig in te zetten ten bate van de exploitatie, rekening houdend met de te plegen 
investeringen op lange termijn.  

De algemene doelstelling van het treasurybeleid voor de Stichting luidt: 

Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen 
acceptabele condities (beschikbaarheid); 

Het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de kaders 
van het treasury statuut (rentemaximalisatie); 

Het beheersen en bewaken van financiële risico’s die aan de financiële posities en 
geldstromen zijn verbonden (risicominimalisatie). Er wordt thans voldaan aan de regeling 
beleggen en belenen. 

Casa voert het treasury statuut uit. We hebben geen leningen lopen, derivaten of andere 
beleggingen.  

Tegoeden worden gestald op een spaarrekening bij de RABO bank. Deze tegoeden zijn 
conform voorgaande jaren. We hebben geen beleggingen anders dan spaarrekeningen, 
waarvan de tegoeden direct opeisbaar zijn. 

Casa heeft €1.290.669,69 op spaar- en betaalrekeningen staan (zie specificatie op pag. 33). 
Overzichten van deze gelden worden periodiek gerapporteerd aan het toezichthoudend 
bestuur.  

We hebben leningen uitstaan bij personeel ten behoeve van het verhogen van onze 
onderwijskwaliteit. In deze leningen is geen wijziging geweest. 

 

9. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 

 

9.1 VERANTWOORDING BESTEDING MIDDELEN 
WERKDRUKVERLAGING/PRESTATIEBOX 

 

Casa zal in de volgende jaren in de kwaliteit en stabiliteit van onderwijs blijven investeren 
door de middelen van de werkdrukvermindering met beleid te besteden. Casa is van 
mening dat men meer controle moet krijgen over het eigen werk en hierin gesteund wordt 
door collega’s. 
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Dit probeert Casa onder meer te behalen door: 

- Implementeren lean/six sigma methode 
Casa heeft Stichting Leerkracht in de arm genomen om op een structurele manier 
het team te ondersteunen om greep te krijgen op de ontwikkeling van nieuwe 
leerdoelen.  Casa beoogt hiermee de werkstress te verminderen, omdat 
medewerkers betrokken zijn bij de besluitvorming rond doelen die gesteld worden. 
Ook beoogt Casa met deze nieuwe werkmethode een concrete bijdrage te leveren 
aan betere samenwerking en collegiale steun. 

- Verstevigen organisatie structuur 
Casa zet in op een effectieve organisatiestructuur door de ontwikkeling van een 
sterk (meewerkend) middenmanagement. Het doel is om hiermee gedragen 
beslissingen te creëren Daarnaast wil Casa hiermee komen tot betere interne 
communicatie en een hogere mate van saamhorigheid. 

- Team Coaching 
Samenwerking binnen de verschillende groepen/bouwen/teams is essentieel. 
Soms is het nodig om teams hierin te coachen. Casa betrekt hierbij deskundigen om 
groepen hierin te ondersteunen, indien nodig. 

- Duidelijkheid geven in taak- en urenbesteding 
Voor iedere groepsbegeleider (leerkracht) is er een persoonlijke 
werkovereenkomst gebaseerd op de uren, taken en verantwoordelijkheden die 
hij/zij heeft.  Verwachtingen zijn concreet verwoord – overschrijding van de 
gemaakte uren, kan alleen in overleg met de leidinggevende en vervolgens worden 
deze uren gecompenseerd. 

- Verbeteren interne organisatie  
Door het implementeren van heldere processen, en templates en formats bij 
terugkerend werk kan ook werkdruk verminderd worden. De directie wil 
onderzoeken waar de verbeterpunten liggen, zowel in het primaire proces als de 
ondersteunende processen. Onderzoek op gebied van HR valt hier ook onder. 

Verder investeert Casa in Natuur- en Techniekonderwijs door het inrichten van speciale 
werkruimtes en het inzetten van extra personeel. 

Casa investeert in de deskundigheidsbevordering van het personeel door extra studiedagen 
in te plannen. 

In 2018 is  een bedrag  van € 52.774 ontvangen vanuit de prestatiebox. 
Dit is een bijzondere bekostiging die in een bedrag per leerling wordt uitgekeerd. Jaarlijks 
wordt dit bedrag vastgesteld. Deze bekostiging is met name bedoeld voor 
talentontwikkeling door uitdagend onderwijs, een brede aanpak voor duurzame 
onderwijsverbetering, professionele scholen en doorgaande ontwikkellijnen. 
 
In 2018 is dit bedrag op onze school ingezet voor:  

- Talentontwikkeling en professionalisering van onze groepsbegeleiders; 
- Wetenschap en techniek; 
- Taal en rekenen. 
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9.2 TOELICHTING ONTWIKKELINGEN BALANS 

 

Doordat Casa in de toekomst de kwaliteit van het personeel gaat verhogen zullen de 
investeringen ook toenemen in personeel gerelateerde zaken. We zullen gaan investeren in 
scholing, maar ook in het onderling ondersteunen en coachen van elkaar en het onderzoek 
op het gebied van HR..  

 

 

9.3 TOELICHTING ONTWIKKELINGEN IN DE STAAT BATEN EN LASTEN 

 

Doordat Casa in de toekomst zal investeren in de kwaliteit van het personeel zullen de 
scholingskosten/deskundigheidsbevorderingskosten in de toekomst toenemen. 

 

 

 

9.4 RISICO’S EN ONZEKERHEDEN 

 

Casa heeft 1 AMI diplomeerde leerkracht nodig per groep. Het is moeizaam om 
gekwalificeerd personeel hiervoor aantrekken. We lopen het risico dat we niet genoeg 
personeel hiervoor kunnen aantrekken om dit te waarborgen. Casa is een voorloper in het 
ontwikkelen van een integraal kindcentrum. Dat betekent dat we hierdoor als organisatie 
met 2 verschillende regelgevingen te maken hebben. Dit brengt extra uitdagingen met zich 
mee, omdat we hierdoor medewerking moeten krijgen van de andere instanties.     

 

10. FINANCIËLE KENGETALLEN VAN DE GECONSOLIDEERDE 
JAARREKENING 
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De financiële positie van Casa is gezond te noemen. 

Alle kengetallen zijn wel afgenomen ten opzichte van 2017, vooral vanwege toename van de 
baten, de activa en het balanstotaal) maar vallen nog ruim binnen de signaleringsgrenzen 
van de inspectie.  

1. Vermogensbeheer signaal 2017 2018 2019 2020 2021 2022
solvabiliteit 2 < 30% 74% 68% 75% 76% 78% 80%
kapitalisatiefactor 56% 37% 35% 28% 28% 28% 32%
kapitalisatiefactor (incl. privaat vermogen) 56% 46% 44% 40% 41% 43% 48%

2. Budgetbeheer signaal 2017 2018 2019 2020 2021 2022
rentabiliteit < 10% 7,3% 0,7% 4,6% 1,5% 2,5% 5,0%
liquiditeit (current ratio) < 0,75 3,5 2,6 3,5 3,7 4,1 4,6
netto werkkapitaal < 0% 30,2% 24,3% 26,1% 28,4% 31,2% 36,5%

3. Weerstandsvermogen signaal 2017 2018 2019 2020 2021 2022
weerstandsvermogen PO < 5% - 20% > 62% 49% 59% 63% 67% 77%
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11.   ANALYSE FINANCIEEL RESULTAAT 2018 

 

11.1 BALANS 2018  
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MATERIËLE VASTE ACTIVA 

Zie jaarrekening pagina 30. 

De boekwaarde van de activa is gestegen met € 131.318 door hogere investeringen dan 
afschrijvingen op alle posten (gebouw, leermiddelen, meubilair en ict). 

De afschrijvingen zijn € 8.792 lager dan begroot. 

VORDERINGEN 

1.5.1a debiteuren, afname bijdragen bij zowel opvang als school. De dubieuze debiteuren 
zijn afgeboekt. Verder was er in 2017 een creditfactuur van het pensioenfonds Zorg & 
Welzijn ad € 20.000 geboekt. 
1.5.7.2 huisvesting. In 2017 was de afrekening van Eneco hoger dan in 2018. 
1.5.7.9 overig, afname omdat de borg van Snappet in 2018 is terugontvangen. 

OVERLOPENDE ACTIVA 

1.5.8.1 Deze afname is grotendeels terug te vinden in de licentiekosten bij Snappet. In 2017 
was er nog een vooruitbetaald bedrag van ruim € 8.300, terwijl er in 2018/2019 geen 
licentiekosten meer zijn. 

LIQUIDITEIT EN TOELICHTING OP KASSTROMEN 

Het saldo van de liquide middelen is per 31-12-2018 gestegen met € 126.016 ten opzichte 
van 2017 (zie kasstroomoverzicht pagina 29 jaarrekening). De hogere investeringen dan 
afschrijvingen hebben een negatief effect op de liquide middelen, maar dit wordt ruim 
gecompenseerd door de afname van de vorderingen en toename van de schulden. 

KAS 0 74,60 

RABO 3079.55.095 SCHOOL 55.051,63 39.231,87 

RABO 3079.32.613 OPVANG 113.768,55 26.187,18 

RABO KAS 1185.71.370 SCHOOL 140.684,65 297.018,55 

RABO KAS 1371.89.397 OPVANG 414.058,64 361.348,37 

RABO KAS SP 1477.797.033 SCHOOL 217.528,95 556.008,44 

RABO KAS SP 3632.773.688 OPVANG 223.667,63 11.301,68 

RABO KAS 1185.71.370 Creditcard -106,43 -501,00 

Totaal 1.164.653,62 1.290.669,69 

 

EIGEN VERMOGEN 

Zie jaarrekening pagina 31. 

Het eigen vermogen is gemuteerd met het resultaten van 2018.  
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VOORZIENINGEN 

De stand van de voorziening onderhoud is gestegen met € 20.000. Er is wel gedoteerd, maar 
er zijn geen onttrekkingen geweest. 

In 2018 zijn er geen jubilea geweest. 

Op basis van het personeelsbestand per 31-12-2018 is de benodigde voorziening opnieuw 
berekend, wat resulteert in een dotatie van € 907. Voor het personeel van de opvang is geen 
voorziening opgenomen. 

In 2018 zijn de dubieuze debiteuren afgeboekt ten laste van de voorziening hiervoor. 

Er is geen voorziening voor gespaarde duurzame inzetbaarheid. Er zijn geen afspraken 
vastgelegd met individuele medewerkers m.b.t. het sparen van duurzame inzetbaarheid. 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

2.4.3 Crediteuren, toename door aantal facturen. 

2.4.9.1 Personeel, toename in 2018 door vaststellingsovereenkomst, die in januari 2019 is 
afgewikkeld. 
2.4.9.2 Huisvesting. In 2017 was er een afrekening van de energie (SKOP) hier verantwoord. 

2.4.9.8 Overig, toename door afrekening Concent. 

OVERLOPENDE PASSIVA 

2.4.10.2 vooruit ontvangen ouderbijdragen. Dit zijn de incasso’s voor januari, die in 
december zijn geïncasseerd. De toename is door te voeren naar de extra incasso’s in 2018 
voor de Toddlers. 

2.4.10.3 Vooruit ontvangen investeringssubsidies: het besteedbare bedrag van de 1e 
inrichtingsgelden bedraagt: € 8.635,55  (stand ontvangen gelden € 26.790,07 minus 
boekwaarde investeringen 1e inrichting: € 18.155,52).  
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11.2  RESULTAAT 2018 

 

 

Het resultaat over 2018 is € 6.149 positief, maar € 186.139 negatiever dan begroot. 

Het publieke resultaat is € 6.348 negatief af, het private resultaat € 12.497 positief.  
De baten zijn € 154.361 hoger en de lasten € 340.500 hoger dan begroot. 

De rijksbekostiging en loonkosten laten grote afwijkingen zien vanwege de CAO en de 
werkdrukmiddelen. 
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11.3 BATEN 

 

RIJKSBIJDRAGEN OCW 

De begroting voor 2018 is gebaseerd op de regeling personele bekostiging 2017-2018 van 
28 maart 2017 en de regeling materiële instandhouding van 3 oktober 2017. 

Eind augustus 2018 is de regeling personele bekostiging over schooljaar 2017-2018 
definitief vastgesteld (verhoging van 4,98% t.o.v. maart 2017). Deze verhoging komt 
volledig ten gunste van 2018. 

In maart 2018 is de voorlopige regeling personele bekostiging 2018-2019 gepubliceerd. 
Daarin is de GPL (gemiddelde personeelslast) in eerste instantie verhoogd met 0,8% t.o.v. 
maart 2017.  

En in september 2018 is een aangepaste regeling personele bekostiging 2018-2019 
gepubliceerd, waarin de GPL is verhoogd met 8,12% ten opzichte van maart 2017. 

Met ingang van schooljaar 2018-2019 zijn ook de werkdrukmiddelen toegevoegd aan de 
bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid (€ 155,55 per leerling) en is de kleine 
scholentoeslag verhoogd. 

Ten opzichte van de begroting zijn er geen wijzigingen in de regeling materiële bekostiging. 

Personele groeibekostiging was voor 2018 begroot op € 21.391, werkelijk is € 4.405 
ontvangen over de maand december 2018. 

NIET-GEOORMERKTE BATEN: 

De Prestatiebox voor schooljaar 2017-2018 is verhoogd van € 166,50 naar € 173,45 per 
leerling en voor 2018-2019 naar € 191,62 per leerling. 

De subsidies voor tweetalig onderwijs en zij-instroom waren voor 7 maanden begroot, 
maar zijn voor het hele kalenderjaar ontvangen. 

 

OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN 

Dit is de vrijval van de 1e inrichting. Toename door de investeringen die zijn gedaan in 2018. 

OVERIGE BATEN 

De private middelen zijn bij de school iets lager, bij de opvang ruim hoger (Toddlers). 

De post overige baten geeft in 2018 een negatief saldo weer, omdat de subsidie advies 
verduurzaming scholen al in 2017 in de exploitatie was verantwoord, maar de uitgave in 
2018 is gedaan. 
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11.4  LASTEN 

 

PERSONELE LASTEN 

Onder de personele lasten zijn de loonkosten € 198.798 hoger dan begroot. 

De personele inzet is gemiddeld 0,09 fte lager geweest: 0,09 fte hoger op de school en 0,18 
fte lager bij de kinderopvang. Na de septemberrapportage is het doorbelastingspercentage 
van de loonkosten aangepast en gelijk daarmee is € 59.687 aan budget overgeheveld van de 
opvang naar de school. 

De aanpassing van de cao PO in 2018 was niet meegenomen in de begroting. Hier staat ook 
de aanpassing van de bekostiging tegenover. Per september zijn alle brutolonen met 2,5% 
gestegen en daarnaast zijn de leerkrachten overgegaan naar nieuwe (hogere) 
salarisschalen.  

Bovendien hebben alle medewerkers in oktober een eenmalige uitkering ontvangen van € 
750 (naar rato werktijdfactor) en de leerkrachten daar bovenop nog een extra uitkering van 
42% van het bruto-maandsalaris. 

De inhuur van extern personeel was zowel voor de schools als de opvang niet begroot. 

Onder de bijzondere personeelskosten was een assessment (werving) niet begroot en 
vooral de kosten voor beëindiging dienstverbanden (juridische ondersteuning en een 
vaststellingsovereenkomst van bijna € 36.000) vallen hoger uit. 

De kosten voor nascholing zijn voor de school ruim hoger dan begroot, evenals de kosten 
voor leerlingzorg. 

 

AFSCHRIJVINGEN 

Gebouw en meubilair lager, ICT hoger. 

 

 

HUISVESTINGSLASTEN 

De dotatie aan de voorziening gebouwonderhoud is conform begroting 

Voor de opvang zijn de huurlasten hoger dan begroot en de overige huisvestingslasten niet 
begroot. 

Bij de school zijn vooral de energielasten en schoonmaakkosten hoger. 

OVERIGE INSTELLINGSLASTEN 

De overige instellingslasten blijven in totaal ruim binnen budget. 
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WERKDRUKMIDDELEN 

Van augustus-december 2018 is € 18.925  ontvangen aan werkdrukmiddelen. 

In de administratie is € 7.050  aangemerkt aan besteding hiervan (inhuur Stichtign 
Leerkracht). 

 

11.5 INVESTERINGEN 

 

Er is momenteel geen investeringsbeleid bij Casa.  

Voor zaken gerelateerd aan het gebouw gaan investeringen in samenspraak met de 
gemeente. 

 

11.6 FINANCIËLE INSTRUMENTEN 

 

Tegoeden van Casa staat op betaal- en op spaarrekeningen. 
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12.  GECONSOLIDEERD MEERJAREN PERSPECTIEF 2017 –  2022 

 

12.1 MEERJARENPERSPECTIEF PERSONEEL 

 

 

 

De weergegeven inzet betreft gemiddelden per schooljaar (2019 is gemiddelde schooljaar 
2018-2019, enz.). De leerlingprognose voor de meerjarenbegroting is gebaseerd op de 
gemeentelijke prognoses, aangevuld met een eigen prognose o.b.v. uitstroom, gemiddelde 
instroom en marktaandeel. Beide betreffen alleen de formatie en de leerlingaantallen van de 
school, niet van de opvang. 

Vanuit Casa werken we met een wachtlijst. Vanuit de afdeling kind planning worden de 
gehele stroming van kinderen voor zowel de opvang als de school gereguleerd. We groeien 
voor de Stichting Casa School in de toekomst door naar een leerlingaantal van 405 
leerlingen. 

Met de groei van de personele bezetting naar ons verwachte leerlingenaantal is al rekening 
gehouden in 2018. Dit zal echter nog in de toekomst worden “fine getuned” met de juiste 
balans te vinden wat past met de groei per klas en het aanbieden van het tweetalig 
onderwijs.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

teldatum 1 oktober 2017 2018 2019 2020 2021 2022
bestuur/management/ directie 1,90 1,90 1,08 1,00 1,00 1,00
onderwijzend personeel 18,86 20,43 21,60 21,60 20,96 20,60
onderw. onderst. personeel (incl. LIO) 1,96 2,55 2,54 1,95 1,95 1,95
FTE totaal 22,72 24,88 25,21 24,55 23,91 23,55

totaal aantal leerlingen (bo/sbo/(v)so) 288 292 309 333 346 356
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12.2 MEERJARENPERSPECTIEF BALANS/ MEERJARENPERSPECTIEF 
EXPLOITATIE 

 

 

In de toekomst zijn er geen wijzigingen te verwachten met betrekking tot 
financieringsstructuur en huisvestingsbeleid. Casa is in afwachting tot we met elkaar 
worden herenigd in het complex van het Koningshof. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Baten
Rijksbijdragen 1.487.812            1.639.523            1.724.292            1.748.750            1.831.704            1.897.955            
Overige overh.bijdragen en -subs. 249                       1.071                    1.694                    1.694                    1.694                    1.694                    
Coll-,cursus-,les-en examengeld. -                             -                             -                             -                             -                             -                             
Baten werk i.o.v. derden -                             -                             -                             -                             -                             -                             
Overige baten 1.799.414            2.008.926            2.564.605            2.564.605            2.564.605            2.564.605            
totaal baten 3.287.475           3.649.520           4.290.592           4.315.049           4.398.004           4.464.255           

Lasten
Personeelslasten 2.305.659            2.885.648            3.171.124            3.332.177            3.372.880            3.328.064            
Afschrijvingen 37.279                  37.140                  32.157                  29.831                  25.676                  22.510                  
Huisvestingslasten 171.555               209.112               235.713               235.713               235.713               235.713               
Overige lasten 531.718               492.997               653.342               653.342               653.342               653.342               
doorbetalingen aan schoolbesturen -                            -                            -                            -                            -                            -                            
totaal lasten 3.046.211           3.624.897           4.092.336           4.251.063           4.287.611           4.239.629           
waarvan afschrijvingen G&T 839                       5.495                   -                            -                            -                            -                            

Saldo baten en lasten 241.264               24.623                  198.256               63.986                  110.392               224.625               

Financiële baten en lasten
Financiële baten 1.143                    934                       750                       750                       750                       750                       
Financiële lasten 1.531                    1.555                    1.000                    1.000                    1.000                    1.000                    
Saldo financiële baten en lasten 388-                       621-                       250-                       250-                       250-                       250-                       

Resultaat 240.876               24.002                  198.006               63.736                  110.142               224.375               

Belastingen -                             6.679-                    8.000-                    8.000-                    8.000-                    8.000-                    

Netto resultaat 240.876               17.323                  190.006               55.736                  102.142               216.375               

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Activa
Immateriële vaste activa -                             -                             -                             -                             -                             -                             
Materiële vaste activa 149.702               281.020               248.863               219.032               193.356               170.845               
Financiële vaste activa -                             -                             -                             -                             -                             -                             
Vaste activa 149.702               281.020               248.863               219.032               193.356               170.845               

Voorraden -                             -                             -                             -                             -                             -                             
Vorderingen 231.935               140.819               150.000               150.000               150.000               150.000               
Effecten -                             -                             -                             -                             -                             -                             
Liquide middelen 1.164.654            1.290.670            1.419.345            1.524.912            1.672.730            1.931.616            
Vlottende activa 1.396.589           1.431.489           1.569.345           1.674.912           1.822.730           2.081.616           

Totale Activa 1.546.291            1.712.509            1.818.208            1.893.944            2.016.086            2.252.461            
waarvan gebouwen en terreinen (G&T) 49.172                 122.634               121.008               119.382               117.756               116.130               
cum. aanschafw. MVA 291.105               443.322               443.322               443.322               443.322               443.322               
cum. aanschafw. MVA (excl. G&T) 241.094               314.354               314.354               314.354               314.354               314.354               

Passiva
Eigen vermogen 1.067.974            1.085.297            1.264.129            1.319.865            1.422.007            1.638.382            
Voorzieningen 74.346                  84.079                  104.079               124.079               144.079               164.079               
Langlopende schulden -                             -                             -                             -                             -                             -                             
Kortlopende schulden 403.971               543.134               450.000               450.000               450.000               450.000               

Totale Passiva 1.546.291            1.712.510            1.818.208            1.893.944            2.016.086            2.252.461            
waarvan privaat vermogen 273.268               296.939               500.391               583.205               649.385               728.233               
waarvan voorziening groot onderhoud 54.861                 74.861                 94.861                  114.861               134.861               154.861               



GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de regeling Jaarverslag Onderwijs (WJZ/2007/50507) van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de wijziging van de Regeling Jaarverslag Onderwijs 

(VO/FBI-2009/107875) d.d. 28 april 2009 en WJZ-2010/237131 d.d 22 september 2010.

In deze regelingen worden Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving ook van toepassing 

verklaard op de onderwijssector.

De jaarrekening is opgemaakt in Euro's d.d.: 11 juni 2019

Oordelen en schattingen

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de stichting 

zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen, inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen zijn toegelicht bij de posten waar deze van toepassing zijn.

Salderen

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend 

indien en voor zover:

- een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd

  en simultaan af te wikkelen en

- het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Voorzover niet anders is vermeld in deze toelichting worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs)

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

De activa waarvan de waarde meer dan € 500 bedraagt worden geactiveerd.

Alle jaarlijkse onderhoudskosten worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.

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

geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met de restwaarde. 

Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd 

wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. 

Indien de verwachte opbrengstwaarde belangrijk hoger is dan de boekwaarde en besloten is tot verkoop, wordt overgegaan 

tot een incidentele herwaardering die verwerkt wordt in een herwaarderingsreserve. Bij de realisatie van de waardestijging 

wordt de herwaardering als een afzonderlijke post in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige 

prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht.

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Gebouwen en terreinen 2,5%-10%

Inventaris en apparatuur 5%-33%

Leermiddelen 10%-20%

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor het risico van

oninbaarheid van de vorderingen. Het Ministerie van OCW heeft de subsidie toegekend per schooljaar.

Deze toekenningen worden voor 5/12 toegerekend aan het boekjaar. 

Algemene toelichting 
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Algemene toelichting 

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, vrij ter beschikking.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld 

en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting 

van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorziening jubileumuitkeringen.

De voorziening Jubileumuitkeringen bevat de verplichtingen van het bevoegd gezag jegens haar personeelsleden. 

Deze voorziening is ingericht op basis van geboortejaar, werktijdfactor, salarisschaal en jubileumjaren van het personeel.

en is gewaardeerd tegen contante waarde met een rekenrente van 1%, waarbij rekening is gehouden met blijfkansen.

Overgangsregeling onderhoudsvoorziening

In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen is het voor 

onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018 en 2019 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening 

groot onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode

van het groot onderhoud op het niveau van het onderwijspand gedeeld door het aantal jaren waaruit deze 

planperiode bestaat. Deze methode werd reeds in voorgaande jaren toegepast. Er is gewaarborgd 

dat de voorziening groot onderhoud gedurende de planperiode niet op een enig moment negatief wordt.

Pensioen

De stichting heeft ten behoeve van haar medewerkers een pensioenregeling afgesloten die kwalificeert als een toegezegde 

bijdrageregeling.

De stichting loopt geen risico met betrekking tot toekomstige actuariële verliezen en heeft enkel de verplichting de 

overeengekomen bijdragen aan het pensioenfonds te betalen. Deze bijdragen worden rechtstreeks in de winst- en

verliesrekening verwerkt. De nog te betalen en terug te ontvangen bijdragen worden opgenomen onder de 

kortlopende schulden, respectievelijk vorderingen.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs tenzij anders vermeld.

Financiële instrumenten

Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang 

van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële

instrumenten.

De primaire financiële instrumenten anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van 

de stichting of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Er is geen sprake van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 

De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten  zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het 

kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het rente- en marktrisico.

Het beleid van de stichting om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:

Renterisico

De stichting heeft geen langlopende vorderingen dan wel leningen. Derhalve is er in beperkte mate sprake van renterisico’s. 

Marktrisico

Het marktrisico voor de onderwijsinstelling is minimaal. Wel ziet zij zich geconfronteerd met van toepassing zijnde 

wet- en regelgeving. Dit risico wordt beheerst door specifieke aandacht voor deze regelgeving op te nemen in de 

reguliere bedrijfsuitoefening en periodiek constructief overleg met toezichthoudende instanties.
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Algemene toelichting 

Kredietrisico

De overige vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren betreffen vorderingen op subsidieverstrekkers en vorderingen

op overige debiteuren. Het kredietrisico in deze vorderingen is beperkt. 

Liquiditeitsrisico

Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument fluctueren in omvang is 

minimaal, aangezien er per ultimo boekjaar geen sprake is van langlopende vorderingen dan wel leningen. 

Het saldo van de liquide middelen is voldoende om aan de lopende verplichting te kunnen voldoen.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden

Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de waarde in het economisch verkeer.

Grondslag voor bepaling van het resultaat

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten. 

Voor een juiste weergave heeft er onder enkele posten een her-rubricering plaatsgevonden van de cijfers van 2015.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Hierbij worden de bijdragen vanuit het

Ministerie van OCW toegerekend naar rato van het aantal maanden waarop deze betrekking hebben in het verslagjaar.

Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden verwerkt in het verslagjaar.

Financiële en buitengewone baten en lasten worden afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord.

Grondslagen bij opstellen kasstroomoverzicht

Toepassing indirecte methode

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.  Bij het gebruik van de indirecte methode wordt 

de kasstroom uit operationele activiteiten afgeleid uit het resultaat. Het resultaat waar het kasstroomoverzicht van

 uitgaat, wordt aangepast aan de volgende posten:

 - mutaties in voorraden en operationele vorderingen en handelsdebiteuren en handelscrediteuren, voorzieningen 

    en overlopende posten maar geen investeringscrediteuren;

 - resultaatposten die geen kasstroom tot gevolg hebben in dezelfde periode;

- resultaatposten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet classificeren als operationele activiteiten, maar als 

   investerings- of financieringsactiviteiten.

Begrip geldmiddelen

 De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 

    Rubricering van ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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A C T I V A 

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 122.634 49.172

1.2.2 Inventaris en apparatuur 100.953 81.322

1.2.3 Leermiddelen 57.433 19.208

Totaal Materiële vaste activa 281.020 149.702

Vlottende Activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 28.237 63.447

1.5.2 Ministerie van OCW 74.215 69.816

1.5.7 Overige vorderingen 29.285 76.245

1.5.8 Overlopende activa 9.082 22.427

Totaal Vorderingen 140.819 231.935

1.7 Liquide middelen 1.290.670 1.164.654

Totaal Vlottende activa 1.431.489 1.396.589

Totaal Activa 1.712.509 1.546.291

P A S S I V A 

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve publiek 788.358 794.706

2.1.3 Bestemmingsreserves privaat 296.939 273.268

Totaal Eigen vermogen 1.085.297 1.067.974

2.2.1 Voorziening gebouwonderhoud 74.861 54.861

2.2.2 Overige voorzieningen 9.218 19.485

Totaal Voorzieningen 84.079 74.346

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 38.545 22.150

2.4.7 Belastingen en sociale premies 96.509 88.512

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 24.461 17.437

2.4.9 Overige kortlopende schulden 71.240 19.327

2.4.10 Overlopende passiva 312.378 256.545

Totaal Kortlopende schulden 543.133 403.971

Totaal Passiva 1.712.509 1.546.291

Geconsolideerde Balans per 31 december 2018  (na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2018 31-12-2017
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2017

werkelijk begroting werkelijk

3. Baten 

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.639.523 1.510.162 1.487.812

3.2 Overige overheidsbijdragen 1.071 0 249

3.5 Overige baten 2.008.926 1.973.956 1.799.414

Totaal Baten 3.649.520 3.484.118 3.287.475

4. Lasten

4.1 Personele lasten 2.765.737 2.526.181 2.305.659

4.2 Afschrijvingen 37.140 45.932 37.279

4.3 Huisvestingslasten 209.112 179.833 171.555

4.4 Overige instellingslasten 612.908 531.334 531.718

Totaal Lasten 3.624.897 3.283.280 3.046.211

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Saldo Baten en Lasten 24.623 200.838 241.264

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 934 800 1.143

5.4 Financiële lasten 1.555 1.350 1.531

Saldo Financiële baten en lasten -621 -550 -388

Saldo Baten en Lasten voor belastingen 24.002 200.288 240.876

6. Belastingen 6.679 8.000 7.601

Resultaat 17.323 192.288 233.275

2018

Geconsolideerde Staat van baten en lasten over 2018
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Kasstroom uit operationale activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 24.623 241.264

Aanpassingen voor:

   - Afschrijvingen 37.140 37.279

   - Mutaties voorzieningen 9.733 36.961

Mutaties werkkapitaal:

   - Vorderingen 91.117 -21.006

   - Kortlopende schulden 139.162 -61.290

230.279 -82.296

Ontvangen interest 934 1.143

Betaalde interest -1.555 -1.531

-621 -388

Betaalde vennootschapsbelasting -6.679 -7.601

Kasstroom uit operationale activiteiten 294.475 225.219

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa -168.459 -83.236

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -168.459 -83.236

Mutatie liquide middelen 126.016 141.983

Beginstand liquide middelen 1.164.654 1.022.671

Mutatie liquide middelen 126.016 141.983

Eindstand liquide middelen 1.290.670 1.164.654

2018 2017

Geconsolideerd Kasstroomoverzicht over 2018
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans per 31 december 2018

A C T I V A

Vaste activa Aanschaf- Afschrijvingen Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Aanschafwaarde Afschrijvingen Boekwaarde Afschrijvings-

waarde 31-12-2017 boekjaar boekjaar 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018 percentage

1.2.1 Gebouwen en terreinen 50.011 -839 49.172 78.957 -5.495 128.968 -6.334 122.634 2,5%-10%

1.2.2 Inventaris en apparatuur 183.716 -102.394 81.322 42.776 -23.145 226.492 -125.539 100.953 5%-33%

1.2.3 Leermiddelen 41.136 -21.928 19.208 46.726 -8.501 87.862 -30.429 57.433 10%-20%

Totaal Materiële vaste activa 274.863 -125.161 149.702 168.459 -37.141 443.322 -162.302 281.020

31-12- 2018 31-12- 2017

1.5 Vorderingen

1.5.1a Debiteuren 28.237 52.273

1.5.1b Dubieuze debiteuren 0 11.174

1.5.2 Ministerie van OCW 74.215 69.816

1.5.7 Overige vorderingen

1.5.7.1  Personeel 27.940 28.463

1.5.7.2  Huisvesting 770 4.844

1.5.7.6  Rente 74 498

1.5.7.9  Overig 501 42.440

Totaal Overige vorderingen 29.285 76.245

De onder de overige vorderingen opgenomen vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.5.8 Overlopende activa

1.5.8.1  Vooruitbetaalde kosten 9.082 22.427

Totaal Vorderingen 140.819 231.935

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kas 75 0

1.7.2 Bank 1.290.595 1.164.654

Totaal Liquide middelen 1.290.670 1.164.654
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans per 31 december 2018

P A S S I V A

2.1 Eigen vermogen Saldo Resultaat Toevoegingen Onttrekkingen Saldo

31-12-2017 Boekjaar Boekjaar Boekjaar 31-12-2018

2.1.1 Algemene reserve publiek School 794.706 -6.348 0 0 788.358

2.1.3.3 Bestemmingsreserve Privaat Ouderbijdragen 186.338 -4.515 0 0 181.823

2.1.3.4 Bestemmingsreserve Privaat Eten & Drinken 86.930 28.186 0 0 115.116

Totaal Eigen vermogen 1.067.974 17.323 0 0 1.085.297

Algemene reserve publiek

Deze reserve betreft het deel van het eigen vermogen dat gerealiseerd wordt op basis van de reguliere onderwijstaak.

Bestemmingsreserve Privaat Ouderbijdragen

Dit betreft het vermogen dat gevormd is uit het resultaat van de ouderbijdragen minus de kosten ten laste van de ouderbijdragen.

Het resultaat wordt jaarlijks gemuteerd op deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Privaat Eten & Drinken

Dit betreft het vermogen dat gevormd is uit het resultaat van de ouderbijdragen inzake eten en drinken minus de kosten ten laste van deze ouderbijdragen.

Het resultaat wordt jaarlijks gemuteerd op deze bestemmingsreserve.

Onder 2.1.3 zijn de volgende private bestemmingsreserves verantwoord: Saldo Resultaat Saldo

31-12-2017 Boekjaar 31-12-2018

School Ouderbijdragen 47.353 -18.047 29.306

Opvang Ouderbijdragen 138.985 13.532 152.516

School Eten & Drinken 86.930 28.186 115.116

273.268 23.671 296.939

2.2 Voorzieningen Saldo Mutaties Onttrekkingen Saldo Kortlopend Langlopend

31-12-2017 Boekjaar Boekjaar 31-12-2018 deel <1 jaar deel >1 jaar

2.2.1.2 Gebouwonderhoud 54.861 20.000 0 74.861 0 74.861

2.2.2.1 Dubieuze debiteuren 11.174 0 -11.174 0 0 0

2.2.2.4 Jubileumuitkeringen 8.311 907 0 9.218 0 9.218

Totaal Voorzieningen 74.346 20.907 -11.174 84.079 0 84.079

Voorziening Onderhoud

Vanwege verwachte nieuwe huisvesting is er geen meerjarenonderhoudsplan opgesteld.

Voorziening Debieuze debiteuren

Deze voorziening is gevormd door vorderingen op debiteuren, waarvan de inbaarheid niet waarschijnlijk is, alvast ten laste van het resultaat te brengen.
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans per 31 december 2018

31-12- 2018 31-12- 2017

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 38.545 22.150

2.4.7 Belastingen en sociale premies 96.509 88.512

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 24.461 17.437

De dekkingsgraad van bedrijfstakpensioenfonds ABP per 31-12-2018 is 97 % (31-12-2017: 104,4 %). Bij een dekkingsgraad van 104,2 % voldoet het fonds aan de minimumvereiste.

2.4.9 Overige kortlopende schulden

2.4.9.1 Personeel 41.126 1.751

2.4.9.2 Huisvesting 0 3.402

2.4.9.5 Vervangingsfonds 5.618 4.498

2.4.9.6 Participatiefonds 5.041 3.496

2.4.9.7 Rente- en bankkosten 120 103

2.4.9.8 Overig 19.335 6.077

Totaal Overige kortlopende schulden 71.240 19.327

2.4.10 Overlopende passiva

2.4.10.1 Aanspraken vakantiegeld 92.852 73.936

2.4.10.2  Vooruitontvangen ouderbijdragen 194.058 156.070

2.4.10.3  Vooruitontvangen investeringssubsidies 25.468 26.539

Totaal Overlopende passiva 312.378 256.545

Totaal Kortlopende schulden 543.133 403.971

De onder overige schulden en overlopende passiva opgenomen verplichtingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans per 31 december 2018

2.4.4 en 2.4.10.2 Model G: Geoormerkte doelsubsidies OCW en LNV

G.1 Subsidies zonder verrekeningsclausule Toewijzing Toewijzing Bedrag Ontvangen t/m Prestatie

Omschrijving kenmerk datum Toewijzing Verslagjaar Afgerond

Subsidie zij-instroom 931960-1 22-10-2018 20.000 20.000 Ja

   

G.2 Subsidies met verrekeningsclausule Bedrag Saldo Ontvangen in Lasten Investering Saldo

Omschrijving Jaar toewijzing 31-12-2017 Boekjaar Boekjaar Boekjaar 31-12-2018

G.2.A. Geoormerkt en aflopend op 31-12-2016

N.v.t.

G.2.B. Geoormerkt en doorlopend na 31-12-2016

N.v.t.

Totaal Geoormerkt

2.4.10.3 Vooruitontvangen investeringssubsidie

Saldo Subside Lasten Vrijval Saldo

31-12-2017 2018 2018 2018 31-12-2018

Investeringssubsidies 26.539 0 0 -1.071 25.468

26.539 0 0 -1.071 25.468

Overzicht verbonden partijen

Naam

Juridische 

vorm Statutaire zetel

Code 

activiteiten

Eigen vermogen 

31-12-2017 2017

Art 2:403 BW 

Ja/Nee Deelname

Consolidatie  

Ja/Nee

CASA Opvang Stichting Pijnacker Opvang 152.516 13.532 Ja % Ja

SWV Passend Primair Onderwijs Delflanden Stichting Delft 4 *

*   Code activiteiten: 1. contractonderwijs    2. contractonderzoek    3. onroerende zaken    4. overige

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Een kopieercontract met BNP Paribas, ingaande 23 februari 2017 met een looptijd van 72 maanden.  

De verplichting per jaar is € 1.949,28.
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2017

werkelijk begroting werkelijk

B A T E N 

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1.1 Normatieve rijksbijdrage OCW 1.486.516 1.393.741 1.365.775

3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 82.774 65.730 71.807

3.1.3.1 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 70.233 50.691 50.230

Totaal Rijksbijdragen OCW 1.639.523 1.510.162 1.487.812

3.2 Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Baten gemeenten

3.2.1.2 Huisvesting 1.071 0 249

Totaal Overige overheidsbijdragen 1.071 0 249

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur onroerende zaken 58.734 62.333 55.270

3.5.5 Ouderbijdragen 1.753.303 1.715.374 1.545.590

3.5.6 Overige

3.5.6.2.5 Overig -1.936 0 7.106

3.5.6.5.2 Afdeling/schoolcommissie 198.825 196.249 191.448

Totaal Overige baten 2.008.926 1.973.956 1.799.414

2018

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018
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2017

werkelijk begroting werkelijk

2018

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018

L A S T E N 

4.1 Personele lasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 1.893.930 1.838.893 1.596.839

4.1.1.2 Sociale lasten 341.122 306.083 277.297

4.1.1.3 Vakantierechten 92.852 83.314 167.087

4.1.1.4 Pensioenen 230.071 206.439 204.920

4.1.2.1 Mutaties personele voorzieningen 907 0 8.167

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 56.504 0 1.922

4.1.2.3 Overige personele lasten 194.710 91.452 111.455

4.1.3 Uitkeringen -44.359 0 -62.028

Totaal Personele lasten 2.765.737 2.526.181 2.305.659

Het gemiddelde aantal werkzame werknemers in 2018 is: 46,23 FTE; in 2017 was dit aantal: 42,73 FTE.

4.2 Afschrijvingen

4.2.2.1 Gebouwen 5.495 1.419 839

4.2.2.4 Meubilair 15.039 28.782 20.544

4.2.2.5 Computers 8.105 10.135 11.125

4.2.2.7 Audio-visueel materiaal 490 491 541

4.2.2.9 Onderwijsleermethoden 8.011 5.106 4.230

Totaal Afschrijvingen 37.140 45.932 37.279

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 82.317 73.833 68.231

4.3.3.1 Onderhoudskosten gebouw 23.060 17.500 17.363

4.3.3.2 Mutatie voorziening gebouwonderhoud 20.000 20.000 20.000

4.3.3.3 Diverse gebouwkosten 3.457 6.000 4.889

4.3.4 Energie en water 43.636 35.000 36.590

4.3.5 Schoonmaakkosten 26.027 15.000 14.839

4.3.6 Heffingen 10.615 12.500 9.643

Totaal Huisvestingslasten 209.112 179.833 171.555

Onder 4.3.1 staan huurlasten verantwoord van Opvang ten gunste van School welke onder 3.5.1. staan begroot

en verantwoord.
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2017

werkelijk begroting werkelijk

2018

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018

4.4 Overige instellingslasten

4.4.1.4 Organisatiekosten

4.4.1.4.1 Kantoorkosten 3.313 3.000 2.731

4.4.1.4.3 Verzendkosten 276 300 289

4.4.1.4.4 Communicatiekosten 4.779 5.000 4.505

4.4.1.4.5 Documentatie 4.437 4.000 3.786

4.4.1.4.6 Dienstreizen 1.245 4.500 1.921

Totaal Organisatiekosten 14.050 16.800 13.232

4.4.1.5 Externe kosten

4.4.1.5.1 Administratie en accountant 58.870 66.000 47.544

4.4.1.5.5 Verzekeringen 2.110 2.500 2.227

Totaal Externe kosten 60.980 68.500 49.771

In de post onder 4.4.1.5.1 Administratie en accountant is € 8.515 opgenomen voor honoraria van de accountant,

te specificeren als volgt (cf artikel 2:382a BW):

- onderzoek jaarrekening 8.515 11.092

- andere controle opdrachten 0 0

- fiscale adviezen 0 0

- andere niet-controledienst 0 0

 Totaal accountantslasten 8.515 11.092

4.4 Overige kosten

4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 41.251 38.500 30.488

4.4.2.2 Leermiddelen 52.355 63.700 59.266

4.4.4.4 Externe activiteiten 34 30 30

4.4.4.8 Afdeling/schoolcommissie 443.891 341.804 378.575

4.4.4.9 Diverse organisatiekosten 347 2.000 356

Totaal Overige kosten 537.878 446.034 468.715

Totaal Overige instellingslasten 612.908 531.334 531.718

5.1 Financiële baten

5.1.1 Rentebaten 934 800 1.143

Totaal Financiële baten 934 800 1.143

5.4 Financiële lasten

5.4.1 Rentelasten 1.555 1.350 1.531

Totaal Financiële lasten 1.555 1.350 1.531

Saldo Financiële baten en lasten -621 -550 -388

6. Belastingen

6.1 Belastingen boekjaar 6.679 8.000 7.601

Totaal Belastingen 6.679 8.000 7.601
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WNT-verantwoording 2018

Per 1 januari is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 

De klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld.

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Het bezoldigingsmaximum is in 2018 berekend conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse A,

daarmee bedraagt het bezoldigingsmaximum € 111.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang

en de duur van het dienstverband. Het WNT-maximum bedraagt voor leden van het toezichthoudend orgaan 15% voor voorzitters en voor de 

overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum naar rato van de duur van het dienstverband.

WNT: Vermelding bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevend topfunctionaris 

Mw. T. Wessels Mw. K. Keizer

Functie Directeur Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Deeltijdfactor in fte 1,0 0,9

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 69.284 € 41.253

Beloningen betaalbaar op termijn € 10.197 € 6.883

Subtotaal € 79.481 € 48.136

Individueel bezoldigingsmaximum € 111.000 € 99.900

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2018 € 79.481 € 48.136

Gegevens 2017

Functie Directeur Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Deeltijdfactor in fte 1,0 0,9

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 64.841 € 58.765

Beloningen betaalbaar op termijn € 9.588 € 8.630

Subtotaal € 74.429 € 67.395

Individueel bezoldigingsmaximum € 107.000 € 96.300

Totaal bezoldiging 2017 € 74.429 € 67.395

Uitkering wegens beëindiging dienstverband 

topfunctionaris Mw. K. Keizer

Functie Directeur

Deeltijdfactor in fte 0,9

Datum uit dienst 31-1-2019

Ontslaguitkering

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband
€ 55.568

Individueel toepasselijk maximum € 67.500

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totaal uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband € 55.568

Waarvan betaald in 2018 € 19.105

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Functie

Dhr. H.F. Dirksmeijer Voorzitter

Mw. M. Ruigrok Secretaris

Mw. M. Boerman Penningmeester

Wet Normering Topinkomens  (WNT)



Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die de cijfers beïnvloeden

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Mw. T. Wessels Directeur

Dhr. H.F. Dirksmeijer Voorzitter

Mw. M. Ruigrok Secretaris

Mw. M. Boerman Penningmeester

Datum:

11 juni 2019

Overige gegevens
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In de statuten is geen regeling opgenomen rondom de bestemming van het resultaat.

Voorstel bestemming van het resultaat

Mutatie algemene reserve publiek -6.348

Mutatie Bestemmingsreserve Privaat Ouderbijdragen -4.515

Mutatie Bestemmingsreserve Privaat Eten & Drinken 28.186

Totaal 17.323

(Voorstel) bestemming van het resultaat
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Gegevens rechtspersoon

Stichting Casa School

Bestuursnummer 42579

Adres Goudenregensingel 25a

2641 AV Pijnacker

Telefoon 0152010376

E-mail info@casaschool.nl

Contactpersoon Mw. T. Wessels

Telefoon 0152010376

E-mail directie@casaschool.nl
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School Opvang Totaal

3. Baten 

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.639.522 0 1.639.522

3.2 Overige overheidsbijdragen 1.071 0 1.071

3.5 Overige baten 377.173 1.631.753 2.008.926

Totaal Baten 2.017.766 1.631.753 3.649.518

4. Lasten

4.1 Personele lasten 1.467.755 1.297.983 2.765.737

4.2 Afschrijvingen 17.352 19.788 37.141

4.3 Huisvestingslasten 115.937 93.177 209.113

4.4 Overige instellingslasten 412.726 200.179 612.905

Totaal Lasten 2.013.769 1.611.127 3.624.896

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Saldo Baten en Lasten 3.996 20.626 24.622

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 871 63 934

5.4 Financiële lasten 1.077 478 1.555

Saldo Financiële baten en lasten -206 -415 -621

Saldo Baten en Lasten voor belastingen 3.791 20.211 24.002

6. Belastingen 0 6.679 6.679

Resultaat 3.791 13.532 17.323

Segmentatie
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A C T I V A 

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 192.386 129.225

Totaal Vaste activa 192.386 129.225

Vlottende Activa

1.5.a Vorderingen 119.962 172.761

1.5.b Rekening Courant - Opvang 77.501 515.616

1.7 Liquide middelen 891.832 413.159

Totaal Vlottende activa 1.089.295 1.101.535

Totaal Activa 1.281.681 1.230.761

P A S S I V A 

2.1 Eigen vermogen 932.781 928.990

2.2 Voorzieningen 84.079 70.057

2.4 Kortlopende schulden 264.821 231.714

Totaal Passiva 1.281.681 1.230.761

Enkelvoudige balans Casa School per 31 december 2018  (na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2018 31-12-2017
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2017

werkelijk begroting werkelijk

3. Baten 

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.639.522 1.510.162 1.487.812

3.2 Overige overheidsbijdragen 1.071 0 249

3.5 Overige baten 377.173 378.557 371.162

Totaal Baten 2.017.766 1.888.719 1.859.223

4. Lasten

4.1 Personele lasten 1.467.755 1.344.580 1.206.190

4.2 Afschrijvingen 17.352 16.999 12.674

4.3 Huisvestingslasten 115.937 106.000 103.324

4.4 Overige instellingslasten 412.726 361.284 352.569

Totaal Lasten 2.013.769 1.828.864 1.674.757

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Saldo Baten en Lasten 3.996 59.855 184.466

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 871 800 1.009

5.4 Financiële lasten 1.077 750 1.054

Saldo Financiële baten en lasten -206 50 -45

Saldo Baten en Lasten voor belastingen 3.791 59.905 184.421

6. Belastingen 0 0 0

Resultaat 3.791 59.905 184.421

Enkelvoudige staat van baten en lasten Casa School over 2018

2018
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Kasstroom uit operationale activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 3.996

Aanpassingen voor:

   - Afschrijvingen 17.352

   - Mutaties voorzieningen 14.022

Mutaties werkkapitaal:

   - Vorderingen 496.024

   - Kortlopende schulden 33.107

529.131

Ontvangen interest 871

Betaalde interest -1.077

-206

Betaalde vennootschapsbelasting 0

Kasstroom uit operationale activiteiten 564.295

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa -85.621

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -85.621

Mutatie liquide middelen 478.674

Beginstand liquide middelen 413.159

Mutatie liquide middelen 478.674

Eindstand liquide middelen 891.832

Enkelvoudig kasstroomoverzicht Casa School over 2018

2018

_______________________________________________________________________________________
Stichting Casa School Pagina 69 



A C T I V A 

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 88.635 20.478

Totaal Vaste activa 88.635 20.478

Vlottende activa

1.5.a Vorderingen 20.857 59.174

1.7 Liquide middelen 398.837 751.495

Totaal Vlottende activa 419.694 810.669

Totaal Activa 508.329 831.146

P A S S I V A 

2.1 Eigen vermogen 152.516 138.985

2.2 Voorzieningen 0 4.289

2.4.a Kortlopende schulden 278.311 172.257

2.4.b Rekening Courant - School 77.501 515.616

Totaal Passiva 508.329 831.146

Enkelvoudige balans Casa Opvang per 31 december 2018  (na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2018 31-12-2017
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2017

werkelijk begroting werkelijk

3. Baten 

3.5 Overige baten 1.631.753 1.595.399 1.428.251

Totaal Baten 1.631.753 1.595.399 1.428.251

4. Lasten

4.1 Personele lasten 1.297.983 1.181.601 1.099.469

4.2 Afschrijvingen 19.788 28.933 24.605

4.3 Huisvestingslasten 93.177 73.833 68.231

4.4 Overige instellingslasten 200.179 170.050 179.148

Totaal Lasten 1.611.127 1.454.417 1.371.454

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Saldo Baten en Lasten 20.626 140.982 56.797

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 63 0 134

5.4 Financiële lasten 478 600 477

Saldo Financiële baten en lasten -415 -600 -343

Saldo Baten en Lasten voor belastingen 20.211 140.382 56.454

6. Belastingen 6.679 8.000 7.601

Resultaat 13.532 132.382 48.853

Enkelvoudige staat van baten en lasten Casa Opvang over 2018

2018
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Kasstroom uit operationale activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 20.626

Aanpassingen voor:

   - Afschrijvingen 19.788

   - Mutaties voorzieningen -4.289

Mutaties werkkapitaal:

   - Vorderingen 38.317

   - Kortlopende schulden -337.168

-298.851

Ontvangen interest 63

Betaalde interest 478

-415

Betaalde vennootschapsbelasting -6.679

Kasstroom uit operationale activiteiten -269.820

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa -82.837

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -82.837

Mutatie liquide middelen -352.658

Beginstand liquide middelen 751.495

Mutatie liquide middelen -352.658

Eindstand liquide middelen 398.837

Enkelvoudig kasstroomoverzicht Casa Opvang over 2018

2018
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