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Voorwoord 

 

Het jaar 2021 was weer een bewogen jaar met buitengewone omstandigheden als gevolg van Corona. Er is 

veel van de flexibiliteit gevraagd van de kinderen, ouders, begeleiders en ondersteunend personeel. 

 

Mijn hart is vol van verwondering en ik ervaar weer hoe uitzonderlijk Casa is: we hebben zoveel bijzondere 

mensen die deelnemen aan onze missie om de wereld een stukje beter te maken door met kinderen op onze 

Casa manier te werken. We kunnen geen één persoon  van hen missen. 

 

Dankbaarheid-nederigheid-waardering-vieren: dit zijn kernwaarden van 2021 voor mij. Als ik observeer in de 

klassen en ons onderwijs in praktijk zie: wat zijn de kinderen aan het doen en welke enorme projecten lopen 

er weer. Ik zie dan blije kinderen, kinderen die zich weten te concentreren, ondernemende kinderen en 

kinderen die vrij en met vertrouwen bewegen. En ik ben enorm trots. Casa is in vele opzichten de droom die 

we voor kinderen hebben. 

 

En dan kijk ik naar ons team. We hebben super fijne mensen die elke dag snoeihard werken. Ik zeg wel vaker: 

begeleider zijn, is topsport. Om zo gevarieerd te werken, in te zoomen op de persoonlijke behoefte van de 

kinderen, te zoeken naar wat het kind met zijn gedrag eigenlijk probeert te zeggen, om leerstof aan te 

bieden en kinderen tegelijkertijd te inspireren zodat ze onafhankelijk verder willen leren – daar hebben we 

professionals voor nodig. Ik zie een team dat zich voortdurend ontwikkelt en zichzelf uitdaagt. Ook het 

ondersteunend personeel. Casa is een complexe organisatie met twee stichtingen, dus twee geldstromen, 

twee CAO’s, twee inspecties en de afgelopen twee jaar is de druk op het ondersteunend personeel  rond 

Corona verdubbeld. We hebben een team van mensen die alles draaiende houdt. Met veel van positiviteit 

en toewijding ondersteunen zij ons zodat Casa kan excelleren. Ook daarvoor ben ik zeer dankbaar. 

 

Tot slot wil i ook de ouders bedanken voor hun zorg en ondersteuning. Casa heeft bijzonder ouders die 

bewust gekozen hebben om hun kind naar een omgeving te sturen waar ze anders kijken naar onderwijs. 

Iedereen doet zijn uiterste best om het beste aan hun kind te geven. We realiseren ons hoe uitdagend het is 

om alle ballen hoog te houden: ouder zijn, vaak gecombineerd met een veeleisende baan en Corona, 

waardoor ze om de haverklap horen dat kinderen weer thuis moeten blijven, is niet makkelijk. We zijn erg 

onder de indruk hoe ouders dit toch iedere keer hebben weten te organiseren. Een warme vertrouwensband 

tussen ouders en Casa is noodzakelijk voor onze kinderen om optimaal gelukkig te zijn. 

 

Het bestuur legt in dit bestuursverslag verantwoording af over de resultaten in het afgelopen jaar, 2021.  

In het eerste hoofdstuk wordt algemene informatie gegeven. Het tweede hoofdstuk blikt terug op het beleid 

in het afgelopen verslagjaar en de resultaten daarvan. Het derde hoofdstuk geeft informatie over het 

financieel beleid en de resultaten. 

 

De jaarrekening 2021 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 bestuursverslag. 

 

Ik nodig iedere lezer uit bij vragen of opmerkingen te reageren of in het geval van verbeterpunten en ideeën 

de dialoog met mij aan te gaan. 

 

Tessa Wessels 

Directeur/Bestuurder Casa Tweetalige Montessorischool 
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1. Het schoolbestuur 

1.1 PROFIEL 

Missie 

 

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

Op Casa koesteren wij de innerlijke kracht van kinderen, zodat zij bij kunnen dragen aan een 

verantwoordelijke en duurzame samenleving. 

Visie 

 

Vanuit de waarden moed en verbinding bieden wij kinderen een tweede thuis; een ‘Casa’. Een rijke, 

geordende, breed georiënteerde omgeving, waarin kinderen doelgericht en vrij kunnen bewegen en 

waarbij onze begeleiding aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind. 

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 onafhankelijk keuzes maken, reflecteren, creatief denken en met verandering 

omgaan. 

➢ Het kind beheerst de basisvaardigheden zodat ze goed functionerende burgers van de wereld 

zijn.   

➢ Het kind is zich er bewust van dat hij onderdeel is van een groter geheel en dat hij hiervan 

afhankelijk is. 

De zes 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. Continu leertraject 

Het onderwijs start voor kinderen vanaf de leeftijd van 1 jaar en loopt door tot ze 12 jaar oud zijn en 

doorstromen naar de middelbare school. 
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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 

Strategisch beleidsplan 

 

Jaarlijks stelt Casa het ontwikkelplan op, aan het eind van het jaar worden de resultaten geëvalueerd. 

Onderstaand de belangrijkste speerpunten voor 2021 uit dit plan. 

 

1. Team Talk : ontwikkelen van zelforganiserende teams 

2. Iedereen werkt op de Casa manier:  De rollen die medewerkers moeten vervullen zijn beschreven 

en op grond daarvan  worden leertrajecten in teamverband met elkaar aangegaan zodat 

iedereen zich gesteund voelt op de Casa manier te werken. 

3. Vaststellen kwaliteitskaders en ontwikkelen verbetercyclus: borgen van kwaliteit en evalueren van 

resultaten op basis van gestelde doelen. 

4. Zorgstructuur verbreden en verdiepen en de kwaliteit van de ondersteuning verbeteren : Door 

verbeterd groepsoverzicht wordt zicht op individuele ondersteuningsbehoefte en zicht op de 

ondersteuningsbehoefte van de hele groep en bouw zichtbaar. Op grond hiervan kan er gerichter 

ondersteuning ingezet worden. 

5. Casa Culture: We willen dat alle deelnemers op Casa (medewerkers, kinderen en ouders) de 

waarden moed en verbinding omarmen, zodat we actief en effectief aan onze visie en missie 

kunnen werken. 

Toegankelijkheid & toelating 

 

Casa is een algemeen bijzondere school. Alle kinderen zijn in principe toelaatbaar.  Aangezien Casa meer 

aanmeldingen dan plaatsen heeft werkt Casa met een wachtlijst.  

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. Toelating tot Casa school gebeurt in principe door doorstroom van 3 jarigen op het moment dat 

de kinderen 4 jaar worden. 

Voor zij-instromers hebben we de volgende toelatingseisen: 

➢ Uit de aanmeldingsinformatie blijkt dat de medewerkers van Casa de zorg en begeleiding aan de 

leerling kunnen geven die de ouders nodig achten; 

➢ De ouder(s) en/of de leerling de uitgangspunten en de werkwijzen van onze school onderschrijven; 

➢ Er sprake is of kan zijn van het respecteren en in stand houden van rust en/of de veiligheid;  

➢ Er sprake is van voldoende opnamecapaciteit; 

➢ Er een uitschrijfbewijs en onderwijskundig rapport van de vorige school overhandigd kan worden 

(dit geldt alleen voor leerlingen die van een andere school of onderwijsinstelling komen). 

 

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. 
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1.2 ORGANISATIE 

Contactgegevens 

Naam: Tessa Wessels 

Bestuursnummer: 42579-30KD 

Adres: Goudenregensingel 25a, Pijnacker 

Telefoonnummer: +31 15 2010376 

E-mail: info@casaschool.nl 

Website: www.casaschool.nl 

Bestuur 

Naam Functie Nevenfuncties betaald / onbetaald 

Mw. M. Ruigrok Voorzitter Directeur bij  

Stichting Maatschappelijke Ondersteuning 

Dhr. D. Langendoen Secretaris Programma directeur bij Rijksvastgoedbedrijf 

Mw. M. Boerman Penningmeester Vastgoed Adviseur bij RNHB 

Mw. T. Wessels  Uitvoerend bestuurslid Geen 

Scholen 

Naam school Website school 

Casa Tweetalige Montessori School www.casaschool.nl 

 

 Verwijzing Casaschool op scholenopdekaart.nl  

 

Organisatiestructuur 

 

De directeur-bestuurder vormt samen met drie toezichthouders het bestuur (One-Tier model). Casa wordt 

bestuurd door een directeur/bestuurder die samen met teamleaders deel uitmaakt van het 

managementteam. Op Casa zijn er drie teamleaders; één voor het team Toddlers en onderbouw één voor 

de middenbouw en bovenbouw en één voor het keukenteam. De teamleader van de keuken maakt geen 

onderdeel uit van het managementteam. De ondersteunende diensten (support) worden aangestuurd door 

de directeur-bestuurder. 

http://www.casaschool.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/pijnacker/7630/casa-tweetalige-montessorischool/
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De (gemeenschappelijke) medezeggenschap 

 

Casa kent een IKC raad, hierin zijn 4 ouders en 4 medewerkers van zowel school als opvang 

vertegenwoordigd, voor de kinderen vanaf 3 jaar. De oudergeleding wordt uit en door de ouders gekozen 

en de personeelsgeleding uit en door de personeelsleden verbonden aan Casa. 

 

De leden van de IKC raad geven gevraag en ongevraagd advies. Ze beoordelen en geven instemming aan  

allerhande beleidszaken zoals het ontwikkelplaan, het schoolplan, de schoolgids, de ouderbijdrage, enz. De 

zittingstermijn van de leden van de IKC raad is drie jaar. Na deze periode kan een aftredend lid zich 

herkiesbaar stellen. Bij het aflopen van de zittingstermijn van de leden dienen er verkiezingen te worden 

uitgeschreven, indien zich meerdere nieuwe kandidaten hebben gemeld.  
 
Over het jaar 2021 is er geen jaarverslag geschreven door de IKC raad.  Notulen van de vergaderingen zijn 

opvraagbaar bij de IKC raad. 

Horizontale dialoog en verbonden partijen 

 

 

Organisatie of groep 

Beknopte omschrijving van de (horizontale) dialoog of samenwerking en de 

ontwikkelingen hierin 

Gemeente Pijnacker-

Nootdorp 

Structureel overleg tussen schoolbesturen en gemeente 

Samenwerkingsverband 

PPO Delflanden 

Structureel overleg schoolbesturen met elkaar over de verdeling en inzet van de 

gelden voor passend onderwijs. 

Middelbare scholen Warme overdracht groep 8 leerlingen 

JGZ Pijnacker-Nootdorp Overleg schoolarts en uitwisseling informatie m.b.t. de gezondheidszorg. 

 

Meer informatie over PPO Delflanden op samenwerkingsverbandenopdekaart.nl 

  

https://www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl/samenwerkingsverband/primair-onderwijs/stichting-passend-primair-onderwijs-delft-eo/


8 Format bestuursverslag 2021 

Klachtenbehandeling 

 

Casa hanteert een regelement interne klachtenprocedure, 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 IKC raad bespreekbaar 

gemaakt en vinden zo in een breder overlegverband een oplossing. 

 

In 2021 zijn er geen klachten ingediend via de interne klachtenprocedure. Zowel bij de landelijke 

klachtencommissie als de geschillencommissie kinderopvang zijn er geen klachten ingediend. 

 

 Verwijzing  Klachtenprocedure Casa 

Juridische structuur 

 

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. 

Casa opereert als fiscale eenheid, dit is ook bevestigd door de belastingdienst. 

 

De twee stichtingen zijn opgericht in 2011 en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag 

onder dossiernummer 52401650.  

BRIN-nummer stichting Casa School:  42579-30KD 

KvK nummer stichting Casa School: 52401650 

Kvk nummer stichting Casa opvang:  53076257 

Governance 

 

Er zijn geen ontwikkelingen op het gebied van governance in 2021 die op Casa van toepassing zijn. 

Functiescheiding 

 

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). 

 

Code Goed Bestuur 

 

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. 

https://casaschool.nl/wp-content/uploads/2018/06/Regelement-Interne-Klachtenprocedure-Casa-2018-1.pdf
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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. 

 

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. Verantwoording van het beleid 

In dit hoofdstuk wordt het gevoerde beleid verantwoordt op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs & 

kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel beleid. De doelen die in 

het ontwikkelplan gesteld zijn staan centraal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het beleid 

rond risico’s en risicobeheersing. 

 

2.1 ONDERWIJS & KWALITEIT 

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg 

 

Onderwijskwaliteit is voor ons invulling geven aan onze missie en visie en het waarmaken van onze ambities. 

Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We hebben vastgelegd waaraan medewerkers moeten 

voldoen om de ambities van Casa te bewerkstelligen. Ook voor kinderen is vastgelegd wanneer ze wat 

moeten kunnen. Belangrijk hierbij is het reflecteren op ons handelen. Kinderen doen dat in mentorgesprekken 

en maken reflectieverslagen. Met personeel zijn er ook reflectiegesprekken. 

 

Mentoren houden zicht op het feit dat alle mentorgesprekken plaatsvinden en stellen de voortgang en extra 

ondersteuningsbehoeften van de kinderen vast. Teamleiders houden op hun beurt weer zicht op het werk 

van de begeleiders (mentoren). Ook de special needs coördinator loopt twee keer per jaar alle kinderen 

langs op extra ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen en eventuele acties uit te zetten. Daarnaast 

houdt de directrice klassen evaluaties, waarbij let op in hoeverre kinderen zich bewust zijn van hun eigen 

leerproces. Ook let ze op hoe begeleiders hun verschillende rollen die ze hebben invullen (d.w.z. mentor, 

coach, instructeur en inspirator) 

 

Voortgang wordt gemeten met observaties door de begeleiders, beoordelen door kinderen gemaakte 

bewijsstukken en toets resultaten. 

 

Sinds oktober 2021 is een samenwerking aangegaan met een onderwijskundig adviseur. Gezamenlijk is 

gewerkt aan het opstellen van een kwaliteitskalender volgens het Onderzoekskader 2017 van de Inspectie 

van Onderwijs. Tevens is gewerkt aan het beschrijven van een systematisch en cyclisch proces van 

kwaliteitsbewaking en onderwijsverbetering. Het jaarlijks langslopen van de kwaliteitsgebieden uit de 

kwaliteitskalender en monitoring van de gestelde ambities en verbeterpunten zal gaan volgens het volgende 

model: 
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Middels het jaarverslag en de evaluatie van het ontwikkelplan verantwoord het bestuur zich over de 

onderwijskwaliteit en de verbeteringen daarop in een verslagjaar. 

 

 

Doelen en resultaten 

 

In het ontwikkelplan 2021 zijn doelen vastgelegd voor de verbetering van de onderwijskwaliteit. Eind 2021 zijn 

deze doelen geëvalueerd. Aan de volgende doelen is gewerkt. 

 

1. Alle groepsbegeleiders handelen volgens de Casa methode Proces loopt nog 

In 2021is de aandacht gericht op het verbeteren van de rol van coach van de begeleiders. Om dit 

doel te bereiken is € 3.750,- ingezet.Hiervoor is de methode van Positive Discipline geselecteerd. 
Deze methode richt zich op klassenmanagement en gaat uit van het fundamentele idee dat 

kinderen met waardigheid en respect behandeld moeten worden. Alle begeleiders hebben de 

online training Positive Discipline gevolgd. In de midden- en bovenbouwgroepen zijn 

klassenvergaderingen geleid door kinderen geïmplementeerd. De begeleiders leren steeds beter 

‘mistaken goals’ te identificeren om gedrag te analyseren en hiernaar te handelen. De begeleiders 

spreken zoveel mogelijk dezelfde taal zoals beschreven in het boek Positive Discipline in the 

Montessori Classroom (Nelson & DeLorenzo, 2020). 

 

In 2022 worden in elke bouw expert teams gevormd en opgeleid. Tevens staat er iedere maand een 

Positive Discipline thema centraal. 

 

2. Vastleggen kwaliteitskaders en verbetercyclus beschrijven Doel is gehaald 

Casa heeft zich sinds haar stichting in 2011 op vrijwel alle gebieden ontwikkeld. Om deze 

ontwikkelingen duurzaam te maken willen we vastleggen wat onze kwaliteit is en structuur bieden 

aan het verbeterproces. Om dit cyclische kwaliteitsproces te monitoren en aan te sturen, zijn wij de 

samenwerking aangegaan met een onderwijsadviseur. Hiervoor is € 10.000,- uitgetrokken.  

Zowel de kwaliteitsgebieden zoals beschreven door de onderwijsinspectie als de aanvullende 

ambities en doelen van Casa zijn in kaart gebracht en terug te vinden in de opgestelde 

Kwaliteitskalender.  Ook hoe deze doelen getoetst kunnen worden of zichtbaar zijn is in kaart 

gebracht. De basis is nu gelegd om op een gestructureerde manier te analyseren om te bepalen 

welke veranderingen gewenst zijn.  

Aan de hand van deze adviezen kunnen gestelde doelen eventueel bijgesteld worden. De doelen 

worden vervolgens weer opgevolgd, waardoor een continu proces van monitoring en verbetering 

ontstaat. Daarnaast zorgen we op deze manier voor systematische overzichten die nodig zijn om de 

Onderwijsinspectie wegwijs te maken binnen Casa. 

 

De kwaliteitskalender wordt doorlopend gemonitord. Aan de hand van een opgestelde 

verantwoordingsstructuur komen thema’s uit de kalender jaarlijks (en soms 4-jaarlijks) terug op de 

agenda. 

 

3. De zorgstructuur verbreden en verdiepen en de kwaliteit van de ondersteuning verbeteren Doel is 

gehaald 

We weten vanuit onderzoek bij begeleiders dat werkdruk vaak veroorzaakt wordt doordat in iedere 

groep ervaren wordt dat er niet genoeg tijd is om de extra begeleiding en ondersteuning te bieden 

aan de kinderen die dit nodig hebben. Het blijkt in de praktijk dat er ondanks onze signalering 

afspraken toch nog  kinderen doorheen glippen. Ook blijkt dat we niet altijd het aanwezige 

materiaal optimaal inzetten voor de begeleiding van deze kinderen. Er is een NT2 programma van 

start gegaan in de onderbouw en middenbouw. Daarnaast is er veel extra ondersteuning in de 

midden- en bovenbouw door externe professionals. Ook is er met Rots en Water trainingen gestart in 

de midden en de bovenbouw. Met een verbeterd  groepsoverzicht  wordt zicht op de individuele 

ondersteuningsbehoefte en zicht op de ondersteuningsbehoefte van de hele groep en bouw 

zichtbaar, waardoor de in te zetten hulp beter verdeeld kan gaan worden. 

De financiële middelen die zijn ingezet zijn de volgende: 
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• 18.913,00, lichte ondersteuning (€50 per leerling)- NT2,  aanpassingen in de klas ; materiaal / 

leermiddelen 

• 41.990,00, basisondersteuning (€130 per leerling)  - RT basisvaardigheden 

• 28.800 Corona BOT subsidie 1 (Educto voor individuele kinderen) 

• 16.800, Corona subsidie 2 (UE en LE €70 per ll.) 

 

4. Integratie van de digitale wereld in het curriculum van Casa Proces loopt nog 

Met het in gebruik nemen van tablets en laptops heeft Casa de eerste stappen gezet in het 

integreren van digitale hulpmiddelen in het onderwijs. Nu is het tijd om naast het gebruiken van 

deze middelen (primair in de bovenbouw) over te gaan tot het opzetten van een programma voor 

digitale vaardigheden. Hierbij gaat het om integreren van de digitalisering, ondersteunend in het 

onderwijs, en voorbereidend op de maatschappij van nu, in onze vorm van Montessori onderwijs. 

In de midden- en bovenbouw is aandacht besteed aan het ontwikkelen van digitale 

basisvaardigheden door het aanbieden van een typecursus. Voor digitaal ontwikkelen en creëren is 

een pilot opgestart voor videobewerking en website bouwen. Voor digitaal burgerschap en 

mediawijsheid wordt er gekeken naar de beschikbare lessen in Mindcraft Education. Voor het 

automatiseren is er een start gemaakt met (levend) programmeren. 

 

In 2022 zal er aandacht geschonken worden aan het meer integreren van de digitale lessen in de 

voorbereide omgeving, daarvoor zullen de begeleiders ook meer voorgelicht en opgeleid worden. 

 

Overige ontwikkelingen 

Ook in het jaar 2021 hebben we ons flexibel op moeten stellen vanwege de Corona pandemie. 

Thuisonderwijs is goed van de grond gekomen. We hebben onderwijsachterstanden en sluiten van 

groepen/de hele school zo veel waar mogelijk proberen te voorkomen. In 2021 is er wel een inventarisatie 

gemaakt van welke kinderen er door de Corona pandemie meer ondersteuningsbehoefte hebben. 

Toekomstige ontwikkelingen 

In het ontwikkelplan voor het jaar 2022 zijn de volgende doelen vastgelegd voor de verbetering van de 

onderwijs kwaliteit: 

 

1. Alle groepsleiders handelen volgens de Casa Methode: 

a. Ontwikkelen van de rol van ‘Instructeur’ bij de Toddlers 

b. Ontwikkelen van de  rol van ‘Bewaker van de orde’ in de Childrens’ House 

c. Ontwikkelen van de rol van ‘Coach’ voor heel Casa 

d. Ontwikkelen van de rol van ‘Mentor’ voor de Lower en de Upper Elementary 

2. Versterken en borgen van AMI normen en werkwijze. 

3. Integratie van de digitale wereld in het curriculum van Casa. 
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Onderwijsresultaten 

 

Onderstaand een weergaven van welk percentage op Casa het fundamentele niveau haalt en welk 

percentage het streefniveau in schooljaar 2020-2021. Hierbij is het fundamentele niveau het percentage 

leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Het streefniveau is het 

percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Het streven is 

dat zoveel mogelijk kinderen het streefniveau aan het eind van de basisschool halen. 

 

 

 

 

In het schooljaar 2020-2021 kregen de leerlingen het volgende schooladvies: 

 

 

 

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 IEP toetsen en de IEP eindtoets. 

 

 

 Verwijzing: voor meer informatie over resultaten zie scholenopdekaart.nl 

  

Fundamenteel niveau 
Streefniveau 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/pijnacker/7630/casa-tweetalige-montessorischool/resultaten/
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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.  

Onderzoek 

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 zal de in september op te 

starten tweede pilot Flexibele Onderwijstijden zijn en de pilot Tweetalig Primair Onderwijs.  

Inspectie 

Tijdens het verslagjaar is er geen inspectiebezoek geweest. Voor Casa geldt basistoezicht, wat inhoudt dat 

Casa voldoet aan de basiskwaliteit. In 2022 zal er een regulier bezoek plaatsvinden, we willen ons dan ook 

aanmelden voor het predicaat goed, wat een voorwaarde is voor ons uiteindelijke doel om een excellente 

school te worden. 

 

 

 Verwijzing het meeste recente inspectierapport is te vinden bij de 

Toezichtresultaten onderwijsinspectie 

Visitatie 

In het verslagjaar 2021 vond er geen visitatie plaats. 

Passend onderwijs 

Casa is aangesloten bij het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Als bestuurder neemt Tessa Wessels 

zitting in het algemeen bestuur van dit samenwerkingsverband. 

Casa heeft als doel dat ze alle typen kinderen in haar onderwijssysteem kan opvangen. Omdat Montessori 

onderwijs individueel, op de ontwikkelingsbehoeften van het kind, gericht onderwijs is. Zorgondersteuning ligt 

op Casa zo laag mogelijk in de organisatie.  

 

Het bestuur heeft voor de volgende doelen middelen uit de lumpsum ingezet: 

1. Meer inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoefte, per kind, groep en bouw. 

2. Opzetten en implementeren NT2 ondersteuningsprogramma 

3. Opbouwen van een netwerk van ondersteuners. 

 

Het bestuur heeft voor de volgende doelen middelen vanuit het samenwerkingsverband uitgegeven: 

1. Verbeteren basisvaardigheden door het opzetten van een individueel ondersteuningsprogramma 

middels RT. 

2. Verbeteren van de basisondersteuning op zorgniveau 1 en 2. 

3. Ontwikkelen van expertise op het gebied van o.a. down syndroom, hoogbegaafdheid en 

motorische ontwikkeling bij jonge kinderen. 

4. Invullen 11 arrangementen en 5 prevo’s. 

Door de plannen ook daadwerkelijke te implementeren en te evalueren wordt er zoveel mogelijk aansluiting 

gevonden tussen het schoolondersteuningsprofiel en de praktijk. Het schoolondersteuningsprofiel is binnen de 

MR besproken en vastgesteld.  

https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/detail?id=1266554&pseudocode=30KD%257CC1&page=1
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2.2 PERSONEEL & PROFESSIONALISERING  

Doelen en resultaten 

In het ontwikkelplan 2021 zijn doelen vastgelegd ten aanzien van het personeel en de professionalisering. 

Eind 2021 zijn deze doelen geëvalueerd. Aan de volgende doelen is gewerkt. 

 

1. Op Casa heerst een cultuur van moed en verbinding Doel is gehaald 

Casa heeft zich in 2019 als doel gesteld om een cultuur te creëren op basis van de kernwaarden 

moed en verbinding. Een cultuur waar mensen om geven en die hen uitdaagt. Een cultuur waarin 

mensen zich bewust zijn waar ze energie van krijgen en wat energie vreet, om hulp vragen en de 

beste bedoelingen van anderen aannemen. Een cultuur waarin vertrouwen, persoonlijk bewustzijn, 

persoonlijk leiderschap, onderlinge afhankelijkheid op basis van persoonlijke sterke punten en 

intrinsieke motivatie en flexibiliteit centraal staan. 

Een cultuur, eenmaal ingebed, willen we in leven houden en beschermen door een robuust 

instapproces. Een proces dat er niet alleen voor zorgt dat nieuwe medewerkers in Casa zullen 

gedijen, maar ook om hen bewust te maken waar ze verantwoordelijk voor worden gehouden en 

wat er van hen wordt verwacht. 

Het in 2020 ingezette traject voor de cultuur verandering is in 2021 doorgezet. 

De cultuur op Casa is altijd in beweging. We handelen en werken vanuit de waarden Moed & 

Verbinding. De groepssessies met de Casa coach zijn afgerond.  

De Casa coach blijft betrokken bij nieuwe medewerkers en nieuwe groepen. Nieuwe medewerkers 

ontdekken hun strenghts & saboteurs en bespreken deze met hun nieuwe team en de coach.  

Nieuwe groepen waar veel wisselingen plaatsvinden, worden ook ondersteund door de coach. 

Daarnaast wordt de coach ingezet voor individuen die dit nodig hebben. 

2. Ontwikkelen zelfsturende teams. Proces loopt nog  

Casa heeft zich als doel gesteld om in 2021 de verschillende teams te ontwikkelen naar zelfsturende 

teams. Middels het model van Tuckman over zelfsturende teams is vastgesteld dat de verschillende 

teams op Casa in verschillende ontwikkelfasen zitten. Eerst zal vastgesteld worden hoe de teams 

naar de volgende fase kunnen komen en wat de teamleiders nodig hebben om de teams daarin 

te begeleiden. Door de Corona pandemie is dit doel voor een groot deel doorgeschoven naar 

2022. 

Toekomstige ontwikkelingen 

In het ontwikkelplan 2022 zijn de volgende doelen vastgelegd ten aanzien van het personeel en de 

professionalisering: 

1. Ontwikkelen zelforganiserende teams: Teams gaan aan de slag om niet alleen een kompas, maar 

ook een gemeenschappelijke taal en duidelijke ankers te ontwikkelen. Waarmee ze uiteindelijk zelf 

in staat zijn om hun samenwerking en prestaties te verbeteren. 

2. Interventies ter werkdrukvermindering. 

Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis 

Door de Corona pandemie is het verzuim in 2021 veel hoger geweest dan normaal. Niet altijd konden zieke 

medewerkers vervangen worden en heeft (een deel van de) school moeten sluiten 

Uitkeringen na ontslag 

Voor het verslagjaar 2021 zijn er geen kosten gemaakt voor 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.  
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Aanpak werkdruk 

De inzet van werkdrukmiddelen is in het management team vastgesteld. Door een moeizame onderlinge 

verhoudingen binnen de IKC-raad is het geen bespreekstuk geweest op de agenda van dit orgaan. In 2021 is 

er deels een voortzetting geweest van de manier van besteding van werkdrukmiddelen als voorgaande 

jaren. In 2021 heeft Casa de werkdrukmiddelen als volgt ingezet: 

1. Casa heeft teamcoaching ingezet bij teams die niet goed samenwerken. Er is ook coaching van 

afzonderlijke teamleden aangeboden. Hier wordt echter nog te weinig gebruik van gemaakt.  

2. De special needs ondersteuner is ingezet om begeleiders te ontlasten en ondersteunen bij kinderen 

met moeilijke gedrag en behoefte aan extra zorg. 

3. Er is externe AMI ondersteuning ingehuurd om de AMI structuur in de onderbouw meer in te 

bedden. 

4. Er is extra ondersteuning in midden- en bovenbouw  ingezet in kleine groepjes door externe 

professionals. 

5. In de middenbouw is per groep voor 2-3 dagen per week een extra assistent ingezet. 

Strategisch personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid van Casa is afgestemd op de onderwijskundige visie van Casa op de volgende wijze: 

- Professionele ontwikkeling begeleiders. Focus op AMI trainingen: Begeleiders die geen AMI training 

hebben krijgen een interne opleiding of worden extern opgeleid. Op deze manier hebben alle 

medewerkers dezelfde didactische aanpak, wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. 

- Planmatig ontvangen van nieuwe medewerkers. Middels een buddy systeem en de ontwikkelde reis 

voor de nieuwe medewerker voelen medewerkers zich snel thuis op Casa en weten hun weg te 

vinden. Ook krijgen de nieuwe medewerkers een spoedcursus in het cultuurtraject. 

- Duurzame inzetbaarheid en retentie: medewerkers krijgen hulp bij privézaken en bij ziekte worden ze 

ook ondersteund. Ook wordt tijdens het selectietraject duidelijk aangegeven wat het inhoudt om 

op Casa te werken en of er een match is. Met name bij sollicitanten uit het buitenland wordt er 

aandacht besteed aan de impact van een eventuele verhuizing en de Nederlandse cultuur. 

Beleidswijzigingen worden altijd ingediend bij de MR-PG die hier instemmingsrecht over heeft. Ook kan de MR 

gevraagd en ongevraagd advies geven op dit beleidsterrein. Daarnaast worden beleidswijzigingen 

behandeld binnen alle overlegstructuren die er binnen Casa bestaan. 

Middels werknemerstevredenheidsonderzoeken, reflectiegesprekken en exit gesprekken wordt het 

personeelsbeleid gemonitord. Na een evaluatie hiervan worden er verdiepingsgesprekken gehouden met 

het personeel om gezamenlijk tot oplossingen te komen. 
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2.3 HUISVESTING & FACILITAIRE ZAKEN 

Doelen en resultaten 

Casa sinds 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.  

Per 2020 is er een traject gestart met het voornemen om geheel Casa samen met IKC de Schatkaart op te 

nemen in een nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA) inclusief een gedeelde sportzaal. 

Deze MFA zal gebouwd worden aan de Groen van Prinsterenlaan 1, te Pijnacker. De voorontwerp fase is 

reeds afgerond. De planning is op dit moment dat het gebouw in 2024 in gebruik genomen kan worden. 

 

Vanwege de aankomende nieuwbouw pleegt Casa het hoogst noodzakelijke onderhoud aan de huidige 

gebouwen. Het opstellen van een MOP en MIP met betrekking tot de huisvesting is dan ook achterwege 

gelaten. 

 

Vanwege de coronacrisis heeft aandacht voor ventilatie en luchtkwaliteit geleid tot onderzoek hiernaar in 

onze gebouwen. Het resultaat daarvan is, is dat in 2021 in alle lokalen CO2 meters zijn geïnstalleerd. Ventilatie 

kan vervolgens op aangepast worden, daar het openzetten van deuren en ramen.  

Toekomstige ontwikkelingen 

Met de huidige ontwikkelingen in de energieprijzen verwachten we dat de energie kosten de komende jaren 

flink op zullen lopen. 

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 

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 bestuursverslag wordt digitaal 

verspreid. 

 

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. 

 

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 bewust 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. 
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Omdat wij er in geloven dat het belangrijk is dat kinderen onderdeel zijn van kindcentrum welke 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. 

 

2.4 FINANCIEEL BELEID 

Doelen en resultaten 

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. 

 

Het bestuur stelt zich ten doel om de beschikbare financiële middelen verantwoord in te zetten voor het 

onderwijs. Daartoe wordt jaarlijks de (meerjaren)begroting vastgesteld, gebaseerd op inventarisaties binnen 

de organisatie en gesprekken met teamleiders en hr adviseur. 

 

Middels managementrapportages wordt periodiek verantwoording afgelegd aan het bestuur over de 

financiële stand van zaken waarbij zowel de exploitatie als de voortschrijdende balansgegevens in zowel 

absolute cijfers als kengetallen worden gepresenteerd. Een analyse van de huidige financiële situatie leert 

dat er sprake is van een, naar het oordeel van het bestuur, gezonde financiële basis voor de toekomst van 

de organisatie. In het verleden opgebouwde reserves zijn ondergebracht in algemene reserves en 

bestemmingsreserves.  

 

Het financieel beleid van de organisatie wordt vormgegeven door een planning en control cyclus. Hiertoe 

zijn binnen de organisatie afspraken gemaakt over de procedures en verantwoordelijkheden die de realisatie 

van doelstellingen en de continuïteit van de organisatie moeten borgen. Casa beschikt over een passend 

vermogen. Hoofdbeleidsdoelstelling van dit vermogen is het afdekken van de risico’s die de organisatie 

draagt. De eventuele opbrengsten van het vermogen gebruikt het bestuur als extra jaarlijkse baten die ten 

goede komen aan de exploitatie van de organisatie. 

Opstellen meerjarenbegroting  

De meerjarenbegroting wordt opgesteld door het administratie kantoor. Op basis van de prognose van 

aantallen kinderen wordt er over meerdere jaren ge-extrapoleert en geïndexeerd. Het is geen beleidsrijke 

meerjarenbegroting. D.w.z dat er geen koppeling is met het strategisch meerjarenplan of grote 

gebeurtenissen in de toekomst. 

Toekomstige ontwikkelingen 

De reserves van Casa komen uit boven de signaleringswaarde die gehanteerd wordt door de 

onderwijsinspectie, die aangeeft hoeveel publiek eigen vermogen een bestuur maximaal zou moeten 

aanhouden. Casa laat nu een risico analyse uitvoeren door een accountant om vast te stellen wat het 

risicoprofiel is van Casa en welk weerstandsvermogen hier bij hoort. De account zal vervolgens een advies 

schrijven over de hoogte van de reserve die Casa zou moeten aanhouden en hoe een eventueel overschot 

afgebouwd en besteed mag worden. 
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Investeringsbeleid 

Jaarlijks wordt er een investeringsplan opgesteld per bouw welke wordt vastgesteld door het management 

team. De investeringsplannen vormen input vormt voor het budget. Verder wordt er geïnvesteerd naar 

behoefte er is nog geen lange termijn investeringsplannen. 

Treasury 

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: 

1. Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen 

acceptabele condities (beschikbaarheid); 

2. Het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de kaders van het 

treasury statuut (rentemaximalisatie); 

3. 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 een flink bedrag op spaar- en betaalrekeningen staan . 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. 

Nationaal Programma Onderwijs 

Het management team heeft in 2021 een inventarisatie gemaakt van de voortgang van de kinderen 

gedurende de Corona periode. Hiermee is bepaald of en welke interventie nodig is om kinderen extra 

ondersteuning te bieden als gevolg van mogelijke hiaten die opgelopen zijn. Vervolgens is voor de volgende 

interventies gekozen: 

1. Inzet support guide Lower Elementary; elke LE groep heeft een assistent voor 25 uur, welke met 

kleine groepjes kinderen werkt en individuele ondersteuning biedt op het gebied van sociale 

ontwikkeling en werkhouding. 

2. Teamontwikkeling en -begeleiding. Het bedrijf Teamtalk zal alle teams trainen en begeleiden. Dit is 

een meerjaren traject. 

3. Projectmatig werken graduates: de schoolverlaters krijgen in de periode feb. t/m juli 2022 extra 

ondersteuning bij het ontwikkelen van executieve functies en leren samenwerking, ter voorbereiding 

op het VO. 

4. Dagelijkse extra activiteit onderbouw: elke ochtend hebben de kinderen van de Children’s House 

toegang tot een extra activiteit. 

5. Aanschaf digitale hardware. 

Dit alles is vastgelegd in het plan NPO gelden welke is besproken en mee is ingestemd door de IKC-raad. 

Ongeveer 25% van de middelen is ingezet voor inhuur van personeel niet loondienst. 

Met name de begeleiders in de Childrens’ House en de Lower Elementary geven aan werkdruk vermindering 

te ervaren, door de inzet van extra personeel. Ze zijn daardoor in staat meer aandacht te besteden aan 

kinderen met extra ondersteuningsbehoefte. 

Onderwijsachterstandenmiddelen 

Casa krijgt geen middelen voor onderwijsachterstanden van basisscholen door het Rijk die verdeeld worden 

op basis van de zogenoemde CBS-indicator (deze is voor Casa 23,5). 
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Prestatiebox 

De middelen vanuit de prestatiebox zijn in verslagjaar 2021 besteed aan het professionaliseren en begeleiden 

van starters en schoolleiders, personeel en arbeidsmarktbeleid en tweetalig onderwijs. 

2.5 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 

De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de verantwoording op het 

financieel beleid: 

• Prognose voor medewerkers en leerlingen in hoofdstuk 3.1 

• Meerjarenbegroting in hoofdstuk 3.2 

 

De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in het verslag intern toezicht. 

 Intern risicobeheersingssysteem 

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 het vorige jaar en de begroting.  

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

✓ Daarnaast worden plannen opgeleverd, geïmplementeerd, geëvalueerd en bijgestuurd volgens de 

PDCA (Plan Do Check Act) cyclus. Ook het toepassen van de cyclus zelf is aan evaluatie 

onderhevig.  

 

Wegens het wegvallen van omzet bij Stichting Casa Opvang door de Coronacrises, zijn we dit meer gestuurd 

op omzet door veel aandacht te besteden aan de kind planning. Er is gefocust op zijinstroom leerlingen een 

een betere bezetting bij de Toddlers. 

 

Komend jaar kijken we ook naar een betere bezetting van de woensdagen en vrijdagen bij de Toddlers. 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

 

Strategie: Bij beleid en strategie gaat het om het ontbreken van meerjarig en integraal organisatie en 

personeelsbeleid als onderdeel van een meerjaren bestuursformatieplan en een beleidsrijke 

meerjarenbegroting. In de komende jaren zal hier aandacht aan besteed worden. 

Operationeel: 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. 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. 

Financiële positie/Financiële verslaglegging: Zoals eerder vermeld wordt in 2022 het risicoprofiel van Casa in 

kaart gebracht. Casa heeft op dit moment meer dan genoeg weerstandsvermogen. Echter er is nog te 

weinig aansluiting tussen opgesteld/uitgevoerd beleid en financiële consequenties. Door intern overleg en 

het doorrekenen van te nemen besluiten kan het risico worden beperkt. 

Wet en regelgeving: 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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3. Verantwoording van de financiën 

3.1 ONTWIKKELINGEN IN MEERJARIG 

PERSPECTIEF 

Leerlingen 

 

Vorig jaar 

2020 

Verslagjaar 

2021 2022 2023 2024 

Aantal leerlingen 320 338 340 342 332 

 

Het aantal leerlingen is ten op zichten van vorig jaar gestegen doordat er vorig jaar extra groei is ingezet bij 

de 3 jarigen. Deze kinderen zijn doorgestroomd naar school. Verder hebben we ook wat meer zij - instromers 

gehad dan voorgaande jaren. Ook is de uitstroom minder dan voorgaande jaren vermoedelijk gerelateerd 

aan Corona.  

 

De weergegeven inzet betreft gemiddelden per schooljaar (2020 is gemiddelde schooljaar 
2020-2021, 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. 
 

FTE 

Aantal FTE 

Vorig jaar 

2020 

Verslagjaar 

2021 2022 2023 2024 

Bestuur / management 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Onderwijzend personeel 26,65 25,81 25,10 25,10 24,73 

Ondersteunend personeel 4,21 4,31 4,31 4,31 4,31 

Totaal 31,86 31,12 30,41 30,41 30,04 

 

 

We zijn momenteel stabiel qua groei van personeel. Dit zal natuurlijk wel onderhevig zijn aan verloop en 

ziekte van personeel door het jaar heen.  
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN BALANS 

Staat van baten en lasten 

 2020 

Begroting 

verslagjaar 

2021 

Realisatie 

verslagjaar 

2021 2022 2023 2024 

Verschil 

verslagjaar 

t.o.v. 

begroting 

Verschil 

verslagjaar 

t.o.v. vorig 

jaar 

BATEN  

Rijksbijdragen  1.988.480    1.924.654     2.179.187 2.207.665 2.173.682   2.102.349       254.533       190.707 

Overige overheidsbijdragen en 

subsidies 

        1.695                  0            4.502        1.695        1.695          1.695           4.502           2.807 

Overige baten  2.505.435    2.796.263     2.743.483 3.054.987 3.057.095   3.059.204        -52.780       238.048 

TOTAAL BATEN  4.495.610    4.720.917     4.927.172 5.264.347 5.232.473   5.163.247       206.255       431.562 

LASTEN  

Personeelslasten  3.663.544    3.556.270     3.756.744 3.972.629 3.939.478   3.986.346      -200.474        -93.200 

Afschrijvingen       40.068         39.705          40.919      41.372      39.924        36.332          -1.214             -851 

Huisvestingslasten     239.606       252.679        225.350    249.006    249.006      249.006         27.329         14.256 

Overige lasten     627.285       753.209        715.006    815.688    815.688      815.688         38.203        -87.721 

TOTAAL LASTEN  4.570.503    4.601.863     4.738.019 5.078.695 5.044.096   5.087.371     -136.156     -167.516 

SALDO  

Saldo baten en lasten      -74.893       119.054        189.153    185.652    188.376        75.876         70.099       264.046 

Saldo financiële baten en lasten        -1.113          -1.000           -6.279       -2.000       -2.000         -2.000          -5.279          -5.166 

Belastingen        -5.931          -4.650         -15.680               0               0                 0                  0                  0 

TOTAAL RESULTAAT      -81.937       113.404        167.194    183.652    186.376        73.876         64.820       258.880 

 

 

Resultaat 2021 
Het resultaat over 2021 is € 167.194 positief, € 53.790 hoger dan begroot. 
Het publieke resultaat is € 180.305 positief, het private resultaat € 13.111 negatief.  
De baten zijn € 205.808 hoger en de lasten € 152.018 hoger dan begroot. 
 
Het resultaat van de school is € 183.325 positief, het resultaat van de opvang is € 16.131 
negatief. 
 
De bekostiging van OCW is ruim hoger, maar daar tegenover zijn de loonkosten in november 
met terugwerkende kracht vanaf januari verhoogd met 2,25% en in december is de 
eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd met 0,2%. 
 
Vanwege verschil tussen de toerekening van de baten voor Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO) en de besteding daarvan ontstaat in 2021 een positief resultaat van € 11.755. 
 

Baten 
Rijksbijdragen OCW 
De werkelijke rijksbijdragen betreffen de definitieve personele bekostiging over schooljaar 
2020-2021, de actuele personele bekostiging over schooljaar 2021-2022 (o.b.v. de 2e 
bekostigingsregeling van 6 juli 2021) en de regeling materiële instandhouding 2021 (dd. 8 
oktober 2020) 
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Per augustus is de prestatiebox vervallen. Een deel daarvan is met ingang van schooljaar 2021-
2022 toegevoegd aan de subsidie voor personeels- en arbeidsmarktbeleid. 
De werkdrukmiddelen maken ook deel uit van de subsidie voor personeels en 
arbeidsmarktbeleid. Deze zijn verhoogd van € 251,38 (begroot) naar respectievelijk € 254,49 
en € 258,67 per leerling voor schooljaar 2020-2021 en 2021-2022. 
 
Aan personele groeibekostiging is € 16.740 en materieel € 11.366. 
 
Geoormerkte baten: 
De 2e tranche van de subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s is ontvangen en 
volledig besteed.  
 
Niet-geoormerkte baten: 
De prestatiebox is verhoogd van € 203,68 naar € 214,22 per leerling voor schooljaar 2020-
2021.  
Per schooljaar 2021-2022 is de prestatiebox gestopt. De bekostiging is deels toegevoegd aan 
de subsidie voor personeels- en arbeidsmarktbeleid en deels opgenomen in de bijzondere 
bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders (€ 94,20 per leerling). 
De besteding van de werkdrukmiddelen moet afgestemd worden met de 
medezeggenschapsraad. 
 
Per schooljaar 2021-2022 ontvangen scholen middelen voor het Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO): € 701,16 per leerling en indien van toepassing € 251,16 per 
achterstandsscore. De besteding van de werkdrukmiddelen moet afgestemd worden met de 
medezeggenschapsraad.  
Omdat de NPO-gelden worden gezien als Lumpsum wordt 5/12 deel van deze baten 
toegerekend aan 2021 (€ 93.488). De besteding van de NPO-gelden kan echter afwijken, 
waardoor er een resultaat op NPO-middelen ontstaat.  
 
Overige subsidies: Er is € 45.556 ontvangen aan subsidie voor Extra Hulp voor de Klas (en 
volledig besteed). 
 

De subsidie voor 2-talig onderwijs was begroot t/m juli, maar wordt ook voor schooljaar 2021-
2022 ontvangen (+€ 4.167) 
 
Doorbetaling rijksbijdrage SWV: 
De basis- en lichte ondersteuning zijn ontvangen conform begroting.  
De arrangementen zijn € 1.992 hoger en er is € 8.000 ontvangen voor Koersplan. 
 

Overige overheidsbijdragen 
De vrijval van 1e inrichtingsgelden is hoger dan begroot en er is een vergoeding ontvangen 
voor waterschade. 
 
Overige baten 
3.5.1 Verhuur onroerende zaken: De huur van de opvang aan de school is conform begroting. 
3.5.6.2.5 Overig: Fonds 1818 bijdrage musical 
3.5.5 Ouderbijdragen: Hier staan de baten voor de ouderbijdragen en omzet van de 
kinderopvang weergegeven. De ouderbijdragen van de school zijn 24.969 lager door teruggave 
van € 49.961.  
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De omzet van de opvang is in totaal € 28.860 lager (regulier € 9.589 lager en Toddlers € 19.271 
lager). 
 

Personele lasten 
Onder de personele lasten zijn de loonkosten € 119.188 hoger dan begroot. 
De personele inzet is gemiddeld 1,70 fte hoger geweest.  
 
De loonkosten van de school zijn begroot o.b.v. de oude CAO (met een opslag van 0,65%)en 
met een werkgeverslast van 1,57. Op 11 oktober 2021 is een onderhandelaarsakkoord bereikt 
waarmee de salarissen met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 zijn verhoogd met 2,25%. 
De betaling daarvan heeft in november 2021 plaatsgevonden. Daarnaast is de 
eindejaarsuitkering in december eenmalig verhoogd met 0,2%  van 6,5% naar 6,7%.  
 
De dotatie aan de personele voorzieningen betreft een vrijval van 215 van de voorziening 
jubilea en een dotatie aan de voorziening levensfasebudget van € 1.239. 
 
De overschrijding van de externe inhuur heeft betrekking op de inzet van de subsidie IOP en 
kosten voor Casa Groei. 
 
De scholingskosten worden bij de school overschreden door kosten van TeamTalk: inspiratie 
teamprogramma en resultaatprogramma (beide uit NPO). Opvang binnen budget. 
 
Ook de kosten voor leerlingzorg vallen ruim € 20.000 hoger uit. 
 

Afschrijvingen 
Geen bijzonderheden. 
 
Huisvestingslasten 
Besteding op vrijwel alle posten lager, vooral voor klein onderhoud. 
 
Overige instellingslasten 
Vooral de post administratie en accountant laat een overschrijding zien door kosten voor 
Casa_Groei, een huisvestingsadvies, inzet jurist en hogere accountantskosten. 
Vooral de private lasten blijven binnen budget. 
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Balans in meerjarig perspectief 

 

Realisatie 

vorig jaar 

2020 

Realisatie 

verslagjaar 

2021 

 

Begroting 

2022 

 

Begroting 

2023 

 

Begroting 

2024 

ACTIVA 

VASTE ACITVA      

Immateriële vaste activa                     0                     0                     0                     0                     0 

Materiële vaste activa          359.821          347.645          334.973          295.049          258.717 

Financiële vaste activa                     0                     0                     0                     0                     0 

Totaal vaste activa          359.821          347.645          334.973          295.049          258.717 

VLOTTENDE ACTIVA      

Voorraden                     0                     0                     0                     0                     0 

Vorderingen          127.697          138.752            55.204            55.204            55.204 

Kortlopende effecten                     0                     0                     0                     0                     0 

Liquide middelen       1.659.171       1.874.860       2.071.184       2.297.485       2.407.692 

Totaal vlottende activa       1.786.868       2.013.612       2.126.388       2.352.689       2.462.896 

TOTAAL ACTIVA       2.146.689       2.361.257       2.461.361       2.647.737       2.721.613 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN      

Publiek vermogen       1.032.310       1.212.615       1.289.053       1.468.294       1.566.381 

Privaat vermogen          341.688          328.577          352.243          359.378          335.167 

Totaal eigen vermogen       1.373.988       1.541.192       1.641.296       1.827.672       1.901.548 

VOORZIENINGEN          117.592          117.274          117.274          117.274          117.274 

LANGLOPENDE SCHULDEN                     0                     0                     0                     0                     0 

KORTLOPENDE SCHULDEN          655.099          702.791          702.791          702.791          702.791 

TOTAAL PASSIVA       2.146.689       2.361.257       2.461.361       2.647.737       2.721.613 

 

Materiële vaste activa 
Zie jaarrekening pagina 49. 
De boekwaarde van de activa is gedaald met € 12.176 door lagere investeringen dan 
afschrijvingen. 
 

Vorderingen 
1.5.1 Debiteuren 
Deze post bestaat uit de volgende onderdelen: 
- Debiteuren ouderbijdragen School ad € 6.300 (aansluiting met incasso-administratie) 
- Debiteuren ouderbijdragen Opvang ad € 11.600 (aansluiting met incasso-administratie) 
- Debiteuren ouderbijdragen Toddlers ad € 4.000 (aansluiting met incasso-administratie) 
- Facturen gemeente m.b.t. waterschade ad € 8.000 (deze bedragen zijn inmiddels ontvangen) 
 

1.5.7.1 Personeel 
De transitievergoedingen, die zijn opgenomen als vordering op het UWV zijn hier opgenomen. 
Verder bestaat deze post uit de studielening van een personeelslid, die maandelijks aflost via 
het salaris. 
 
1.5.7.2 Huisvesting 
In 2020 stond hier een afrekening van Eneco opgenomen. In 2021 wordt er geen geld 
terugontvangen, maar is er een factuur ontvangen om extra te betalen. 
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Liquiditeit 
Het saldo van de liquide middelen is per 31-12-2021 gestegen met € 215.689 ten opzichte van 
2020 (zie kasstroomoverzicht pagina 48 jaarrekening). Het positieve resultaat, de hogere 
afschrijvingen dan investeringen en de toename van de kortlopende schulden zorgen voor een 
toename van de liquide middelen. Alleen de toename van de vorderingen heeft een klein 
negatief effect. 
 

Bankrekening 31-12-2020 31-12-2021 

KAS 125 110 

RABO 3079.55.095 SCHOOL 319.234 107.788 

RABO 3079.32.613 OPVANG 37.279 37.154 

RABO KAS 1185.71.370 SCHOOL 404.794 336.113 

RABO KAS 1371.89.397 OPVANG 397.270 325.006 

RABO KAS SP 1477.797.033 SCHOOL 250.469 818.850 

RABO KAS SP 3632.773.688 OPVANG 250.001 250.002 

RABO KAS 1185.71.370 Creditcard 0 -163 

Totaal liquide middelen 1.659.171 1.874.860 
 

Eigen vermogen 
Zie jaarrekening pagina 50. 
Het eigen vermogen is gemuteerd met de resultaten over 2021.  
 

Voorzieningen 
Er heeft in 2021 geen mutatie plaatsgevonden van de voorziening gebouwonderhoud. 
In 2021 is er geen onttrekking geweest aan de voorziening jubilea. Op basis van het 
personeelsbestand per 31-12-2021 is de benodigde voorziening opnieuw berekend, wat 
resulteert in een vrijval van € 215. De mutatie wordt ook beïnvloedt door de nieuwe CAO. 
 
Er is geen voorziening voor gespaarde duurzame inzetbaarheid. Er zijn geen afspraken 
vastgelegd met individuele medewerkers m.b.t. het sparen van duurzame inzetbaarheid. 
Wel is er een voorziening voor Levensfasebudget voor de opvang. Er is in 2021 € 1.342 
vrijgevallen en 1 medewerker heeft gespaard: dotatie € 1.239. 
 
Kortlopende schulden 
2.4.9.1 Personeel 
De stijging t.o.v. 2020 is te wijten aan de mutaties in de 13e maand over het kalenderjaar. In 
2021 is dit bedrag hoger. 
 
2.4.9.3 Organisatie 
In 2020 is hier een bedrag opgenomen aan terug te betalen bijdragen Opvang wegens niet 
besteed geld door de Coronapandemie. Dit is in 2021 terugbetaald. 
 
2.4.9.8 Overig 
Zowel in 2020 als in 2021 is hier een bedrag opgenomen aan terug te betalen bedragen, maar 
het gaat dan om de ouderbijdragen voor School.  
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Overlopende passiva 
2.4.10.3 Vooruitontvangen investeringssubsidies 
Het besteedbare bedrag van de 1e inrichtingsgelden bedraagt: € 8.635  (stand ontvangen 
gelden € 26.790 minus boekwaarde investeringen 1e inrichting: € 18.155). 

3.3 FINANCIËLE POSITIE 

Kengetallen12 

Kengetal 

Realisatie 

Vorig jaar 

2020 

Realisatie 

Verslag-

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

Begroting 

2024 Signaleringswaarde 

Solvabiliteit 

(Eigen vermogen + voorzieningen) 

/ Balanstotaal 

 

0,69 

 

0,70 

 

0,71 

 

0,73 

 

0,74 

Ondergrens: < 0,3 

Weerstandsvermogen 

Eigen vermogen / totale baten (incl. 

financiële baten) 

 

31% 

 

31,3% 

 

31,2% 

 

34,9% 

 

36,8% 

Ondergrens: < 0,05 

Liquiditeit 

Vlottende activa / Kortlopende schulden 

 

2,73 

 

2,87 

 

3,03 

 

3,35 

 

3,50 

Ondergrens: 1.5 (bij totale baten onder  

€3 mln), 1.0 (bij totale baten tussen €3 

mln en €12 mln), 0,75 (bij totale baten 

boven €12 mln) 

Rentabiliteit 

Resultaat / totale baten (incl. financiële 

baten) * 100% 

 

-1,8% 

 

3,4% 

 

3,5% 

 

3,6% 

 

1,4% 

Afhankelijk van de financiële positie 

 

Toelichting op de financiële positie 

 

De financiële positie van Casa is gezond . 
De kengetallen zijn gestegen ten opzichte van 2020 en bevinden zich binnen de 
signaleringsgrenzen van OCW. 
 
BESTUUR zit ook ca. € 469.000 boven de signaleringswaarde voor bovenmatig publiek eigen 
vermogen van OCW en ca. € 390.000 boven de berekening van PO/VO. 
 
 
Eind 2022 vervalt de vordering op OCW vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging met 
ingang van 2023. U bent hierover door DUO geïnformeerd. De verwachting is dat dit middels 
een lagere beschikking voor augustus-december 2022 zal plaatsvinden. Dit is niet meegenomen 
in het begrote resultaat voor 2022 maar wel in de balans voor 2022. En dus ook wel zichtbaar 
in de kengetallen. 
  

 
1  https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/risico-indicatoren-en-

signaleringswaarden-financieel-continuiteitstoezicht  
2  https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-

vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde  

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/risico-indicatoren-en-signaleringswaarden-financieel-continuiteitstoezicht
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/risico-indicatoren-en-signaleringswaarden-financieel-continuiteitstoezicht
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde
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Verslag intern toezicht 

SAMENSTELLING INTERN TOEZICHT 

Naam Functie Nevenfuncties betaald / onbetaald 

Mw. M. Ruigrok Voorzitter Directeur bij  

Stichting Maatschappelijke Ondersteuning 

Dhr. D. Langendoen Secretaris Programma directeur bij Rijksvastgoedbedrijf 

Mw. M. Boerman Penningmeester Vastgoed Adviseur bij RNHB 

 

Het bestuur van Casa past de 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 heeft van Rhee Accountants benoemd als externe accountant. 

HOE HET TOEZICHT IS VORMGEGEVEN 

Het toezichthoudend bestuur (TB) bestond bij de start van 2021 uit drie leden:  Mieke Ruigrok (voorzitter), 

Daniël Langendoen (secretaris)  en Marga Boerman (penningmeester).  Het TB heeft de lopende zaken 

(toezicht op kwaliteitszorg, financieel beleid, personeelsbeleid en huisvesting) in bestuursvergaderingen met 

de uitvoerend directeur-bestuurder doorgenomen, bijgestuurd en waar nodig geaccordeerd. Covid-19 

noodzaakte ook in 2021 de leiding van Casa tot flexibel inspelen op de maatregelen afgekondigd door het 

RIVM en het kabinet. Ondanks deze intensieve periode, die Casa goed doorstaan heeft, zijn de voorziene 

plannen grotendeels  doorgevoerd. 

 

De leden van het TB hadden in 2021 geen nevenfuncties, die besluitvormingsprocessen ongewenst zouden 

kunnen beïnvloeden. Dat de penningmeester ook ouder is van een kind op Casa heeft op geen enkele wijze 

invloed gehad op acties en besluiten van het TB.  

  

De begroting over 2021 is in januari goedgekeurd, het jaarverslag is in juni goedgekeurd. Het strategisch 

meerjarenplan is in september goedgekeurd. 

 

In de tweede helft van 2022 zal (volgens protocol van de code goed bestuur) een evaluatie van het eigen 

functioneren van het TB, deels in aanwezigheid van de uitvoerend bestuurder, georganiseerd worden.  

 

Het TB treedt op als werkgever van de uitvoerend bestuurder. Het TB benoemt de uitvoerend bestuurder en 

stelt de beloning vast. Indien omstandigheden daartoe noodzaken, kan het TB ook overgaan tot schorsing en 

ontslag van de uitvoerend bestuurder. Jaarlijks houdt het TB een functionering/beoordelingsgesprek met de 

uitvoerend bestuurder. 

 

De bevindingen van het TB inzake de horizontale dialoog binnen Casa zijn positief, met behulp van externe 

coaching wordt verder gewerkt aan het bestendigen van de gewenste cultuur. Het nieuwgevormde 

managementteam bestaande uit de directeur-bestuurder, twee teamleiders en de HR-adviseur ontwikkelt 

nieuw beleid en evalueert regelmatig bestaande plannen, zoals het ontwikkelplan, bewaakt de voortgang 

en stelt bij. Hiermee wordt actief invulling gegeven aan de lerende organisatie, passend bij het Montessori-

gedachtengoed.  Het strategisch personeelsbeleid is verder ontwikkeld, het taaklastbeleid is verder 

geïmplementeerd en t.b.v. het verlagen van de werkdruk zijn verschillende acties ondernomen in nauwe 

samenspraak met de medewerkers. 



29 Format bestuursverslag 2021 

 

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. In 2021 

is daarom op advies van het TB aandacht besteed aan een continu verbeter proces m.b.t kwaliteitszorg. 

 

Begin 2021  heeft het TB groen licht gegeven voor het doen van aanvragen voor een nieuwe vestiging PO in 

Lansingerland en een vestiging VO in Pijnacker Nootdorp. Uiteindelijk zijn alleen voor de nieuwe vestiging PO 

voldoende handtekeningen behaald om te mogen starten in 2023. 

 

Het toezichthoudend bestuur leeft alle wettelijke voorschriften na en komt periodiek bij elkaar, indien 

noodzakelijk is dat vaker dan 6 keer per jaar. 

   

Middels periodiek financiële verslaglegging heeft het toezichthoudend bestuur kunnen verifiëren en vast 

kunnen stellen dat alle middelen rechtmatig verworven zijn en rechtmatig en doelmatig besteed zijn. 

 

Mieke Ruigrok, voorzitter 



Algemene toelichting

Activiteiten 
Stichting Casa School is het bevoegd gezag van 1 school; de activiteiten bestaan uit het verzorgen van primair onderwijs 
in de regio Pijnacker-Den Haag.
Stichting Casa Opvang is het bevoegd gezag van Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk; de activiteiten bestaan uit het 
realiseren, beheren en exploiteren van adequate kinderopvang en het bevorderen van integratie van kinderen met extra 
zorgvraag binnen de reguliere kinderopvang.

Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting CASA staat geregistreerd onder de KvK-nummers 542401650 en 53076257 en is gevestigd op 
Goudenregensingel 25a, 2641 AV Pijnacker.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere 
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

GRONDSLAGEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), 
de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.
De jaarrekening is opgemaakt in Euro's d.d.: 13 juni 2022

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.

Algemene toelichting 
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Algemene toelichting 

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%-16,67%
Inventaris en apparatuur 5%-33,33%
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. 

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 t/m 2021 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.
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Algemene toelichting 

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.

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. 

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 189.953 201.208
1.2.2 Inventaris en apparatuur 118.003 113.534
1.2.3 Leermiddelen 39.689 45.079
Totaal Materiële vaste activa 347.645 359.821

Totaal Vaste activa 347.645 359.821

Vlottende Activa

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 29.887 14.789
1.5.2 Ministerie van OCW 83.548 83.485
1.5.6 Overige overheden 0 0
1.5.7 Overige vorderingen 33.435 17.690
1.5.8 Overlopende activa 12.764 11.733
Totaal Vorderingen 159.634 127.697

1.7 Liquide middelen 1.874.860 1.659.171

Totaal Vlottende activa 2.034.494 1.786.868

Totaal Activa 2.382.139 2.146.689

P A S S I V A 

2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserve publiek 1.209.860 1.032.310
2.1.2 Bestemmingsreserves publiek 2.755 0
2.1.3 Bestemmingsreserves privaat 349.459 341.688
Totaal Eigen vermogen 1.562.074 1.373.998

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Voorziening gebouwonderhoud 94.861 94.861
2.2.2 Overige voorzieningen 22.413 16.652
Totaal Voorzieningen 117.274 111.513

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren 45.584 39.881
2.4.7 Belastingen en sociale premies 143.410 133.576
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 36.003 27.443
2.4.9 Overige kortlopende schulden 79.601 103.377
2.4.10 Overlopende passiva 398.193 350.824
Totaal Kortlopende schulden 702.791 655.101

Totaal Passiva 2.382.139 2.140.612

Geconsolideerde Balans per 31 december 2021  (na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2021 31-12-2020

_______________________________________________________________________________________

Stichting Casa School Pagina 33 



2020
werkelijk begroting werkelijk

3. Baten 

3.1 Rijksbijdragen OCW 2.179.187 1.924.654 1.988.480
3.2 Overige overheidsbijdragen 4.502 0 1.695
3.5 Overige baten 2.743.483 2.796.263 2.505.435

Totaal Baten 4.927.172 4.720.917 4.495.610

4. Lasten

4.1 Personele lasten 3.756.743 3.556.270 3.663.544
4.2 Afschrijvingen 40.919 39.705 40.068
4.3 Huisvestingslasten 225.350 252.679 239.606
4.4 Overige instellingslasten 715.007 753.209 627.285

Totaal Lasten 4.738.019 4.601.863 4.570.503

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Saldo Baten en Lasten 189.153 119.054 -74.893

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 303 750 551
5.4 Financiële lasten 6.582 1.750 1.664
Saldo Financiële baten en lasten -6.279 -1.000 -1.113

Saldo Baten en Lasten voor belastingen 182.874 118.054 -76.006

6. Belastingen -5.202 4.650 5.931

Resultaat 188.076 113.404 -81.937

2021

Geconsolideerde Staat van baten en lasten over 2021
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Kasstroom uit operationale activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 189.153 -74.893

Aanpassingen voor:
   - Afschrijvingen 40.919 40.068
   - Mutaties voorzieningen -318 11.339

Mutaties werkkapitaal:
   - Vorderingen -31.935 10.243
   - Kortlopende schulden 47.690 46.855

15.755 57.098

Ontvangen interest 303 551
Betaalde interest -6.582 -1.664

-6.279 -1.113

Betaalde vennootschapsbelasting 5.202 -5.931

Kasstroom uit operationale activiteiten 244.432 26.568

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa -28.743 -57.836

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -28.743 -57.836

Mutatie liquide middelen 215.689 -31.268

Beginstand liquide middelen 1.659.171 1.690.439
Mutatie liquide middelen 215.689 -31.268

Eindstand liquide middelen 1.874.860 1.659.171

2021 2020

Geconsolideerd Kasstroomoverzicht over 2021
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans per 31 december 2021

A C T I V A

Vaste activa Aanschaf- Afschrijvingen Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Aanschafwaarde Afschrijvingen Boekwaarde Afschrijvings-
waarde 31-12-2020 boekjaar boekjaar 31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021 percentage

1.2.1 Gebouwen en terreinen 228.488 -27.280 201.208 1.997 -13.252 230.485 -40.532 189.953 2,5%-16,67%
1.2.2 Inventaris en apparatuur 177.362 -63.828 113.534 23.667 -19.198 201.029 -83.026 118.003 5%-33,33%
1.2.3 Leermiddelen 73.727 -28.648 45.079 3.079 -8.469 76.806 -37.117 39.689 10%-20%
Totaal Materiële vaste activa 479.577 -119.756 359.821 28.743 -40.919 508.320 -160.675 347.645

Van de boekwaarde heeft in totaal een bedrag van € 156.298 betrekking op privaat gefinancierde activa. De aanschafwaarde van deze activa is € 202.606.

31-12- 2021 31-12- 2020

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 29.887 14.789
1.5.2 Ministerie van OCW 83.548 83.485

1.5.7 Overige vorderingen
1.5.7.1  Personeel 12.165 13.455
1.5.7.2  Huisvesting 0 3.746
1.5.7.3  Organisatie 0 411
1.5.7.6  Rente 0 17
1.5.7.9  Overig 21.270 61
Totaal Overige vorderingen 33.435 17.690

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 12.764 11.733

Totaal Vorderingen 159.634 127.697

1.7 Liquide middelen
1.7.1 Kas 110 125
1.7.2 Bank 1.874.750 1.659.046
Totaal Liquide middelen 1.874.860 1.659.171
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans per 31 december 2021

P A S S I V A

2.1 Eigen vermogen Saldo Resultaat Toevoegingen Onttrekkingen Saldo
31-12-2020 Boekjaar Boekjaar Boekjaar 31-12-2021

2.1.1 Algemene reserve publiek School 1.032.310 177.550 0 0 1.209.860
2.1.2.9 Bestemmingsreserve NPO 0 2.755 0 0 2.755
2.1.3.3 Bestemmingsreserve Privaat Ouderbijdragen Opvang 196.770 4.751 0 0 201.521
2.1.3.4 Bestemmingsreserve Privaat Ouderbijdragen School 144.918 3.020 0 0 147.938
Totaal Eigen vermogen 1.373.998 188.076 0 0 1.562.074

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

Bestemmingsreserve NPO
Deze reserve betreft het deel van het eigen vemogen voor het Nationaal Programma Onderwijs.

Bestemmingsreserve Privaat Ouderbijdragen Opvang
Dit betreft het vermogen dat gevormd is uit het resultaat van de ouderbijdragen minus de kosten ten laste van de ouderbijdragen met betrekking tot Casa Opvang.
Het resultaat wordt jaarlijks gemuteerd op deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Privaat Ouderbijdragen School
Dit betreft het vermogen dat gevormd is uit het resultaat van de ouderbijdrage minus de kosten ten laste van deze ouderbijdragen met betrekking tot Casa School.
Het resultaat wordt jaarlijks gemuteerd op deze bestemmingsreserve.

2.2 Voorzieningen Saldo Mutaties Onttrekkingen Saldo Kortlopend Langlopend
31-12-2020 Boekjaar Boekjaar 31-12-2021 deel <1 jaar deel >1 jaar

2.2.1.2 Gebouwonderhoud 94.861 0 0 94.861 0 94.861
2.2.2.3 Levensfasebudget 6.079 1.239 -1.342 5.976 0 5.976
2.2.2.4 Jubileumuitkeringen 16.652 -215 0 16.437 0 16.437
Totaal Voorzieningen 117.592 1.024 -1.342 117.274 0 117.274

Voorziening Onderhoud
Vanwege verwachte nieuwe huisvesting is er geen meerjarenonderhoudsplan opgesteld.

Voorziening levensfasebudget
Medewerkers van de kinderopvang mogen vanaf 2020-2021 jaarlijks hun verlofbudget (bovenwettelijk verlof) toevoegen aan het levensfasebudget. De medewerker kan dit gespaarde
budget opnemen tijdens een periode van onbetaald verlof.
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans per 31 december 2021

31-12- 2021 31-12- 2020

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren 45.584 39.881
2.4.7 Belastingen en sociale premies 143.410 133.576
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 36.003 27.443

De dekkingsgraad van bedrijfstakpensioenfonds ABP per 31-12-2021 is 110,2 % (31-12-2020: 93,2 %). Bij een dekkingsgraad van 104,2 % voldoet het fonds aan de minimumvereiste.

2.4.9 Overige kortlopende schulden
2.4.9.1 Personeel 17.724 12.984
2.4.9.2 Huisvesting 4.057 6.226
2.4.9.3 Organisatie 0 12.787
2.4.9.5 Vervangingsfonds 363 599
2.4.9.6 Participatiefonds 48 4.999
2.4.9.7 Rente- en bankkosten 1.163 118
2.4.9.8 Overig 56.246 65.664
Totaal Overige kortlopende schulden 79.601 103.377

2.4.10 Overlopende passiva
2.4.10.1 Aanspraken vakantiegeld 128.110 115.193
2.4.10.2  Vooruitontvangen ouderbijdragen 249.700 213.553
2.4.10.3  Vooruitontvangen investeringssubsidies 20.383 22.078
Totaal Overlopende passiva 398.193 350.824

Totaal Kortlopende schulden 702.791 655.101

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 2021

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

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 (IOP5) IOP2-42579-PO 20-8-2021  €      28.800,00  €           28.800,00  Ja 
   

G.2 Subsidies met verrekeningsclausule Bedrag Saldo Ontvangen in Lasten Investering Saldo
Omschrijving Jaar toewijzing 31-12-2020 Boekjaar Boekjaar Boekjaar 31-12-2021

G.2.A. Geoormerkt en aflopend op 31-12-2021
N.v.t.

G.2.B. Geoormerkt en doorlopend na 31-12-2021
N.v.t.

Totaal Geoormerkt

2.4.10.3 Vooruitontvangen investeringssubsidie
Saldo Subside Lasten Vrijval Saldo

31-12-2020 2021 2021 2021 31-12-2021

Investeringssubsidies 22.078 0 0 -1.695 20.383

22.078 0 0 -1.695 20.383

Overzicht verbonden partijen

Naam

Juridische 
vorm Statutaire zetel Code activiteiten

Eigen vermogen 
31-12-2020 Resultaat 2020

Art 2:403 BW 
Ja/Nee Deelname

Consolidatie  
Ja/Nee

CASA Opvang Stichting Pijnacker Opvang 201.521 4.751 Ja 100% 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
Er zijn geen Niet uit de balans blijkende verplichtingen.
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2020
werkelijk begroting werkelijk

B A T E N 

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.1.1.1 Normatieve rijksbijdrage OCW 1.844.410 1.760.686 1.760.248
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies OCW 28.800 0 28.800
3.1.2.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 203.385 71.368 93.898
3.1.3.1 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 102.592 92.600 105.534
Totaal Rijksbijdragen OCW 2.179.187 1.924.654 1.988.480

3.2 Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Baten gemeenten
3.2.1.2 Huisvesting 1.695 0 1.695
3.2.1.3 Overige materiële baten 2.807 0 0
Totaal Overige overheidsbijdragen 4.502 0 1.695

3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur onroerende zaken 27.000 27.000 27.000
3.5.5 Ouderbijdragen 2.715.433 2.769.263 2.301.389
3.5.6 Overige
3.5.6.2.5 Overig 1.050 0 6.250
3.5.6.5.2 Afdeling/schoolcommissie 0 0 170.796
Totaal Overige baten 2.743.483 2.796.263 2.505.435

2021

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2021
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2020
werkelijk begroting werkelijk

2021

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2021

L A S T E N 

4.1 Personele lasten
4.1.1.1 Lonen en salarissen 2.423.249 2.286.916 2.465.066
4.1.1.2 Sociale lasten 536.591 506.402 517.871
4.1.1.3a Vakantierechten 128.110 120.903 115.193
4.1.1.3b Premies Participatiefonds 51.760 48.848 58.892
4.1.1.3c Premies Vervangingsfonds 8.566 8.084 10.799
4.1.1.4 Pensioenen 387.990 366.162 339.443
4.1.2.1 Mutaties personele voorzieningen 1.024 0 11.339
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 82.895 62.001 57.703
4.1.2.3 Overige personele lasten 216.322 156.954 156.738
4.1.3 Uitkeringen -79.764 0 -69.501
Totaal Personele lasten 3.756.743 3.556.270 3.663.544

Het gemiddelde aantal werkzame werknemers in 2021 is: 58,27 FTE; in 2020 was dit aantal: 56,23 FTE.

4.2 Afschrijvingen
4.2.2.1 Gebouwen 13.252 12.377 11.874
4.2.2.4 Meubilair 9.152 8.817 8.947
4.2.2.5 Computers 10.046 10.409 8.931
4.2.2.7 Audio-visueel materiaal 322 324 389
4.2.2.9 Onderwijsleermethoden 8.147 7.778 9.927
Totaal Afschrijvingen 40.919 39.705 40.068

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur 61.565 61.479 62.774
4.3.3.1 Onderhoudskosten gebouw 15.649 30.250 26.453
4.3.3.3 Diverse gebouwkosten 4.952 9.500 6.419
4.3.4 Energie en water 38.785 42.750 37.880
4.3.5 Schoonmaakkosten 93.625 98.450 93.890
4.3.6 Heffingen 10.774 10.250 12.190
Totaal Huisvestingslasten 225.350 252.679 239.606

Onder 4.3.1 staan huurlasten verantwoord van Opvang ten gunste van School welke ook onder 3.5.1. staan
begroot en verantwoord.
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2020
werkelijk begroting werkelijk

2021

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2021

4.4 Overige instellingslasten

4.4.1.4 Organisatiekosten
4.4.1.4.1 Kantoorkosten 2.392 3.150 2.613
4.4.1.4.3 Verzendkosten 44 180 68
4.4.1.4.4 Communicatiekosten 4.826 4.500 3.718
4.4.1.4.5 Documentatie 3.838 6.000 5.140
4.4.1.4.6 Dienstreizen 253 900 498
Totaal Organisatiekosten 11.353 14.730 12.037

4.4.1.5 Externe kosten
4.4.1.5.1 Administratie en accountant 105.195 78.546 90.132
4.4.1.5.5 Verzekeringen 4.657 5.500 3.848
Totaal Externe kosten 109.852 84.046 93.980

In de post onder 4.4.1.5.1 Administratie en accountant is € 13.532 opgenomen voor honoraria van de accountant,
te specificeren als volgt (cf artikel 2:382a BW):
- onderzoek jaarrekening voorgaande jaren 942 1.083
- onderzoek jaarrekening 7.250 8.132
- andere controle opdrachten 0 0
- fiscale adviezen 1.033 2.203
- andere niet-controledienst 4.235 2.114
 Totaal accountantslasten 13.460 13.532

4.4 Overige kosten
4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 59.575 57.250 63.557
4.4.2.2 Leermiddelen 52.154 53.195 35.677
4.4.4.4 Externe activiteiten 33 50 73
4.4.4.8 Afdeling/schoolcommissie 479.971 543.688 421.725
4.4.4.9 Diverse organisatiekosten 2.069 250 236
Totaal Overige kosten 593.802 654.433 521.268

Totaal Overige instellingslasten 715.007 753.209 627.285

5.1 Financiële baten
5.1.1 Rentebaten 303 750 551
Totaal Financiële baten 303 750 551

5.4 Financiële lasten
5.4.1 Rentelasten 6.582 1.750 1.664
Totaal Financiële lasten 6.582 1.750 1.664

Saldo Financiële baten en lasten -6.279 -1.000 -1.113

6. Belastingen
6.1 Belastingen boekjaar -5.202 4.650 5.931
Totaal Belastingen -5.202 4.650 5.931
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De WNT is van toepassing op Stichting Casa School

Het bezoldigingsmaximum is in 2021 berekend conform het WNT-maximum voor het onderwijs. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in

klasse A, daarmee bedraagt het bezoldigingsmaximum € 124.000. 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.

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

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2021
Bedragen x € 1 Mw. T. Wessels

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband
(als deeltijdfactor in fte) 1,0

Dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoeding € 84.958

Beloningen betaalbaar op termijn € 16.557

Subtotaal € 101.515

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum € 124.000

-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen bedrag € 0

Bezoldiging € 101.515

Het bedrag van de overschrijding en de 
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan N.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens
 onverschuldigde betaling N.v.t.

Gegevens 2020
Bedragen x € 1 Mw. T. Wessels

Functiegegevens Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband
(als deeltijdfactor in fte) 1,0

Dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoeding € 86.106

Beloningen betaalbaar op termijn € 13.177

Subtotaal € 99.283

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum € 119.000

Bezoldiging € 99.283

Gegevens 2021
NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

Mw. M. Ruigrok Voorzitter

Dhr. D. Langendoen Secretaris

Mw. M. Boerman Penningmeester

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

WNT-verantwoording 2021 Stichting Casa School

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e 
maand van de functievervulling
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Overzicht Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
BRIN / SchOOL Baten PR_NPOA PR_NPOB PR_NPOC PR_NPOD PR_NPOE PR_NPOF PR_NPOG Totale kosten

30KD / CASA School 93.488 83.415 7.318 90.733
0

Totaal 93.488 0 0 0 0 0 83.415 7.318 90.733

Overzicht Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

A: Meer onderwijs, B: Effectieve inzet van onderwijs, C: Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling, D: Ontwikkeling van de 
executieve functies, E: Inzet van personeel en ondersteuning, F: Faciliteiten en randvoorwaarden en G: Overig
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die de cijfers beïnvloeden

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Mw. T. Wessels Directeur

Mw. M. Ruigrok Voorzitter

Datum:

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 177.550
Mutatie bestemmingsreserve NPO 2.755
Mutatie Bestemmingsreserve Privaat Ouderbijdragen Opvang 4.751
Mutatie Bestemmingsreserve Privaat Ouderbijdragen School 3.020
Totaal 188.076

(Voorstel) bestemming van het resultaat
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Gegevens rechtspersoon

Stichting Casa School
Bestuursnummer 42579
KvK-nummer School 542401650
KvK-nummer Opvang 53076257
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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Controleverklaring
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Controleverklaring
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Controleverklaring
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Controleverklaring
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Bijlagen
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School Opvang Totaal

3. Baten 

3.1 Rijksbijdragen OCW 2.179.187 0 2.179.187
3.2 Overige overheidsbijdragen 3.351 1.151 4.502
3.5 Overige baten 340.386 2.403.097 2.743.483

Totaal Baten 2.522.924 2.404.248 4.927.172

4. Lasten

4.1 Personele lasten 1.809.056 1.947.687 3.756.743
4.2 Afschrijvingen 14.863 26.056 40.920
4.3 Huisvestingslasten 69.576 155.774 225.350
4.4 Overige instellingslasten 443.673 271.332 715.005

Totaal Lasten 2.337.169 2.400.850 4.738.018

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Saldo Baten en Lasten 185.756 3.398 189.154

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 303 0 303
5.4 Financiële lasten 2.733 3.849 6.582
Saldo Financiële baten en lasten -2.430 -3.849 -6.279

Saldo Baten en Lasten voor belastingen 183.325 -451 182.875

6. Belastingen 0 -5.202 -5.202

Resultaat 183.325 4.751 188.076

Segmentatie
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A C T I V A 

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 192.996 195.149

Totaal Vaste activa 192.996 195.149

Vlottende Activa

1.5.a Vorderingen 116.571 118.752
1.5.b Rekening Courant - Opvang 260.779 341.425
1.7 Liquide middelen 1.262.780 974.621

Totaal Vlottende activa 1.640.130 1.434.798

Totaal Activa 1.833.126 1.629.947

P A S S I V A 

2.1 Eigen vermogen 1.360.553 1.177.228
2.2 Voorzieningen 111.298 111.513
2.4 Kortlopende schulden 361.275 341.206

Totaal Passiva 1.833.126 1.629.947

Enkelvoudige balans Casa School per 31 december 2021  (na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2021 31-12-2020
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2020
werkelijk begroting werkelijk

3. Baten 

3.1 Rijksbijdragen OCW 2.179.187 1.924.654 1.988.480
3.2 Overige overheidsbijdragen 3.351 0 1.695
3.5 Overige baten 340.386 364.306 308.461

Totaal Baten 2.522.924 2.288.960 2.298.636

4. Lasten

4.1 Personele lasten 1.809.056 1.619.218 1.742.139
4.2 Afschrijvingen 14.863 13.747 14.777
4.3 Huisvestingslasten 69.576 81.286 77.553
4.4 Overige instellingslasten 443.673 465.303 378.386

Totaal Lasten 2.337.169 2.179.554 2.212.855

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Saldo Baten en Lasten 185.756 109.406 85.781

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 303 750 480
5.4 Financiële lasten 2.733 1.000 860
Saldo Financiële baten en lasten -2.430 -250 -380

Saldo Baten en Lasten voor belastingen 183.325 109.156 85.401

6. Belastingen 0 0 0

Resultaat 183.325 109.156 85.401

Enkelvoudige staat van baten en lasten Casa School over 2021

2021
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Kasstroom uit operationale activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 185.756

Aanpassingen voor:
   - Afschrijvingen 14.863
   - Mutaties voorzieningen -215

Mutaties werkkapitaal:
   - Vorderingen 82.831
   - Kortlopende schulden 20.069

102.900

Ontvangen interest 303
Betaalde interest -2.733

-2.430

Betaalde vennootschapsbelasting 0

Kasstroom uit operationale activiteiten 300.872

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa -12.713

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -12.713

Mutatie liquide middelen 288.159

Beginstand liquide middelen 974.621
Mutatie liquide middelen 288.159

Eindstand liquide middelen 1.262.780

Enkelvoudig kasstroomoverzicht Casa School over 2021

2021
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A C T I V A 

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 154.646 164.671

Totaal Vaste activa 154.646 164.671

Vlottende activa
1.5.a Vorderingen 43.064 8.946
1.7 Liquide middelen 612.081 684.550

Totaal Vlottende activa 655.145 693.496

Totaal Activa 809.791 858.167

P A S S I V A 

2.1 Eigen vermogen 201.521 196.770
2.2 Voorzieningen 5.976 6.079
2.4.a Kortlopende schulden 341.515 313.894
2.4.b Rekening Courant - School 260.779 341.425

Totaal Passiva 809.791 858.167

Enkelvoudige balans Casa Opvang per 31 december 2021  (na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2021 31-12-2020
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2020
werkelijk begroting werkelijk

3. Baten 
3.2 Overige overheidsbijdragen 1.151 0 0
3.5 Overige baten 2.403.097 2.431.957 2.196.974

Totaal Baten 2.404.248 2.431.957 2.196.974

4. Lasten

4.1 Personele lasten 1.947.687 1.937.052 1.921.404
4.2 Afschrijvingen 26.056 25.958 25.291
4.3 Huisvestingslasten 155.774 171.393 162.053
4.4 Overige instellingslasten 271.332 287.906 248.899

Totaal Lasten 2.400.850 2.422.309 2.357.647

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Saldo Baten en Lasten 3.398 9.648 -160.673

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 0 0 71
5.4 Financiële lasten 3.849 750 804
Saldo Financiële baten en lasten -3.849 -750 -734

Saldo Baten en Lasten voor belastingen -451 8.898 -161.407

6. Belastingen -5.202 4.650 5.931

Resultaat 4.751 4.248 -167.338

Enkelvoudige staat van baten en lasten Casa Opvang over 2021

2021
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Kasstroom uit operationale activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 3.398

Aanpassingen voor:
   - Afschrijvingen 26.056
   - Mutaties voorzieningen -103

Mutaties werkkapitaal:
   - Vorderingen -34.118
   - Kortlopende schulden -53.025

-87.143

Ontvangen interest 0
Betaalde interest 3.849

-3.849

Betaalde vennootschapsbelasting 5.202

Kasstroom uit operationale activiteiten -56.439

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa -16.030

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -16.030

Mutatie liquide middelen -72.469

Beginstand liquide middelen 684.550
Mutatie liquide middelen -72.469

Eindstand liquide middelen 612.081

Enkelvoudig kasstroomoverzicht Casa Opvang over 2021

2021
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