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1. Algemeen

1.1. Inleiding | voorwoord
Voor u ligt het eerste bestuursverslag van Stichting Flores Onderwijs. De Stichting is ontstaan na de
fusie op 1 maart 2020 tussen Stichting voor openbaar primair onderwijs De Basis en Stichting voor
primair onderwijs Fluvius. De beide stichtingen werkten al sinds 2015 intensief samen aan sterk
basisonderwijs in Arnhem en Renkum en een fusie was dan ook een logisch gevolg van die
samenwerking.

Dit jaar stond in het teken van focus op het nu en veelvuldig schakelen op alle niveaus om ons
onderwijs te kunnen blijven aanbieden. In februari werden ook wij geconfronteerd met COVID-19
waarna we in maart onderwijs op afstand moesten vormgeven. Onze investeringen van de afgelopen
jaren in ons onderwijs, het opleiden van onze leerkrachten en onze ICT omgeving heeft er voor gezorgd
dat we snel het digitale onderwijs op orde hadden.

Dit jaar was ook de start van een nieuwe beleidsperiode. In dit verslag wordt daar ook kort bij stil
gestaan. Dit bestuursverslag gaat over het algemene beleid en de verantwoording over boekjaar 2020.
Wij nemen u mee in onze ontwikkeling en verantwoorden welke activiteiten wij het afgelopen jaar
hebben ondernomen om recht te doen aan onze visie: ‘Ieder kind kan alles leren’. We laten zien op
welke wijze wij de kwaliteit van het onderwijs hebben geborgd en verbeterd en welke doelen wij ons
daarbij hebben gesteld. Voordat u daar meer over leest, volgt eerst het algemene deel van dit verslag
dat betrekking heeft op de organisatie en de inrichting daarvan.

Collega’s van bestuur, Arnhem, juni 2021

Sylvia Veltmaat en Yvonne Visser
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1.2. Flores in cijfers
● 34 scholen op 39 locaties (36 in Arnhem en 3 in Renkum)
● 9.000 leerlingen
● 976 medewerkers
● De meest voorkomende functie is de functie leerkracht 73,98%, gevolgd door

klassen/onderwijsassistent 4,41% en directeur 3,69%.
● De gemiddelde leeftijd is 43,41 jaar. Er zijn 121 medewerkers 60 jaar of ouder (12,4%).
● Het primair onderwijs kent een 40-urige werkweek. Er zijn 174 medewerkers die fulltime

werken (19,31%).
● 803 medewerkers zijn van het vrouwelijke geslacht (82,27%).
● 793 medewerkers hebben een onbepaalde tijd contract (81,25%).
● 929 medewerkers zijn als personeelslid in dienst (95,18%). Van het gedeelte dat niet in dienst bij

de organisatie is:
○ 20 medewerkers via payroll (2,05%)
○ 12 medewerkers ingehuurd via een ander bedrijf (1,23%).
○ 3 medewerkers op basis van een overeenkomst van opdracht, als ZZP’er (0,31%)
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1.3. Bestuur & Organisatie
Het college van bestuur wordt gevormd door twee collega’s van bestuur met Sylvia Veltmaat als
voorzitter en Yvonne Visser als lid.

Yvonne Visser is als lid van de raad van toezicht ook verbonden aan Alliantie Voortgezet Onderwijs voor
Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Deze toezichthoudende functie voldoet aan artikel 19 lid 2
van de Code Goed Bestuur PO (2017), zoals van toepassing was op het beschreven boekjaar.
De collega’s van bestuur worden ondersteund door een managementteam en adviseurs, die ook ter
ondersteuning van de directeuren werkzaam zijn. De directeuren van onze 34 scholen vallen onder
verantwoordelijkheid van de collega’s van bestuur.

1.4. Juridische structuur
Per 1 maart 2020 is de Stichting voor primair onderwijs Fluvius gefuseerd met de Stichting voor
openbaar onderwijs Arnhem De Basis. Daarbij is de stichting voor primair onderwijs Fluvius opgegaan
in de Stichting voor openbaar onderwijs Arnhem de Basis. De gefuseerde stichtingen zijn per 1 maart
2020 verder gegaan onder de naam Stichting Flores Onderwijs (KvK: 09165987 & RSIN: 817657204).
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Flores Onderwijs hanteert het Raad van Toezichtmodel waarbij bestuur en toezicht zijn gescheiden in
twee onafhankelijke organen: het college van bestuur en de raad van toezicht. De Raad van Toezicht
houdt toezicht en controleert. Het college van bestuur voert de werkgeverstaak uit en stuurt de
organisatie aan voor het bereiken van de doelen.

1.5. Governance

1.5.1. Code Goed Bestuur

Flores Onderwijs onderschrijft en werkt conform de Code Goed Bestuur PO. Het moment van fuseren
van De Basis en Fluvius is, zoals we vorige jaar hebben aangekondigd, aangegrepen om de
reglementen van de Raad van Toezicht en het bestuursreglement te herzien. Ook het toezichtkader is
opnieuw opgesteld door de Raad van Toezicht. Alle documenten zijn in lijn gebracht met de nieuwe
statuten en de Code Goed Bestuur PO. Naar aanleiding van de nieuwe Code Goed Bestuur PO 2021 zal
het bestuur samen met de raad opnieuw naar de reglementen en het toezichtkader kijken en zo nodig
deze stroomlijnen met de nieuwe Code Goed Bestuur PO.

1.5.2. Raad van Toezicht

De reguliere Raad van Toezicht vergaderde in 2020 in totaal zes keer. Op 23 januari 2020 vond
daarnaast de jaarlijkse zelfevaluatie plaats. Verder waren er de commissievergaderingen van de
genoemde commissies. In november 2020 heeft de Raad van Toezicht met de Gemeenschappelijk
Medezeggenschapsraad van Flores Onderwijs overleg gehad. De voorzitter van de Raad van Toezicht
heeft tussentijds met regelmaat overleg met het College van Bestuur en de bestuurssecretaris. Het
verslag van de Raad van Toezicht is als bijlage 1 opgenomen bij dit bestuursverslag.

1.5.3. Samenstelling raad en rooster van aftreden Raad van Toezicht

De samenstelling en nevenfuncties van de Raad van Toezicht zien er als volgt uit:

Peter van Dongen:
Voorzitter Raad van Toezicht, portefeuille Identiteit, tevens lid
Remuneratiecommissie
benoemd: 1-1-2017 tot 1-1-2025 (laatste termijn).

Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Veluwse Onderwijsgroep

Han Dankaart:
Lid Raad van Toezicht, portefeuille financieel, vastgoed en bedrijfsvoering,
tevens voorzitter Auditcommissie
Benoemd: 1-4-2018 tot 1-4-2022, herbenoembaar

Nevenfuncties: Ambtelijk opdrachtgever Gemeente Molenlanden
Vice-voorzitter Raad van Toezicht SSH Arnhem & Nijmegen

Flip Juch:
Lid Raad van Toezicht, portefeuille financiën, lid auditcommissie
Benoemd: 1-8-2019 tot 1-8-2023, herbenoembaar

Nevenfuncties: Directievoorzitter Samenwerking Glasverzekering NV
Voorzitter bestuur Stichting Vrijheidstheater Achterhoek
Ambassadeur Nederlandse Uitdaging

Ellen Kruize:
Lid Raad van Toezicht, portefeuille onderwijskundig en HRM, voorzitter
Remuneratiecommissie en lid commissie Onderwijs en Kwaliteit
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Benoemd: 1-4-2018 tot 1-4-2022, herbenoembaar
Nevenfuncties: Voorzitter College van Bestuur Vario Onderwijsgroep

Lid Raad van Toezicht MBO Amersfoort
Lid Raad van advies Deltion College Zwolle (onbezoldigd)

Ingeborg Wessels:
Lid Raad van Toezicht, portefeuille juridisch en HRM, lid commissie Onderwijs en
Kwaliteit
Benoemd: 1-5-2018 tot 1-5-2022, herbenoembaar

Nevenfuncties: Directeur Marketing en Communicatie, HAN
Lid Raad van Advies Legal Valley (onbezoldigd, samenhangend met
hoofdfunctie)
Voorzitter Raad van Toezicht Grafisch Lyceum Rotterdam

1.5.4. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vergaderde in 2020 in totaal zeven keer. In
november 2020 heeft GMR met de Raad van Toezicht overlegd. Als gevolg van  COVID-19 heeft dat
overleg in 2020 slechts eenmaal plaats gevonden. De voorzitter van de GMR heeft voorafgaand aan de
vergaderingen van de GMR overleg met het bestuur in het bijzijn van de bestuurssecretaris en de
secretaris van de GMR. Het verslag van de GMR is als bijlage 2 opgenomen bij dit bestuursverslag.

1.5.5. Organisatie GMR

De GMR heeft het afgelopen jaar als volwaardig GMR kunnen functioneren door het verwelkomen van
een onafhankelijk voorzitter en kwartiermaker en een aantal nieuwe leden voor de personeelsgeleding
en voor de oudergeleding na een wervingscampagne via Intranet en via de directeuren en voorzitters
MR van de scholen. De GMR (nu) bestaat uit zes vertegenwoordigers van ouders en zes
vertegenwoordigers van leerkrachten. De zes personeelsleden zijn:

Pauline Essers SBO De Piramide
Jeroen Verhoeven De Lingelaar tot 1-8-2020
Jacomine Wasser Daltonschool Confetti
Paul de Brouwer De Parkschool tot 1-8-2020
Hanneke Mooren AMS
Sander Hulleman Rivers International School
Marlies Lamens SBO De Klaproos vanaf 1-8-2020
Martijn van Luinen Stafbureau vanaf 1-8-2020

De zes leden vanuit de oudergeleding zijn:
Renata Sommerdijk De Lingelaar
Karlijn Steenvoort Jan Ligthartschool
Jeroen Gribling De Mariënborn
Linda van Heiningen Julianaschool
Hasan Kumas Het Mozaïek vanaf 1-8-2020
Casper Franken Jozef Sartoschool vanaf 1-8-2020

1.6. Strategisch beleid

1.6.1. Strategisch beleidsplan 2020-2025

In de afgelopen beleidsperiode hebben we met onze strategische koers een basis gelegd om invulling
te geven aan onze kernwaarde en gezamenlijke identiteit. Het einde van deze beleidsperiode hebben
we aangegrepen om, onder de vlag De Expeditie, gezamenlijk met leerlingen, ouders/verzorgers, onze
professionals, samenwerkingspartners en overige stakeholders het beleid van de afgelopen vijf jaar te
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evalueren en de dialoog te voeren over de strategische koers voor de komende vijf jaar. De input die
wij hebben ontvangen tijdens deze bijeenkomsten is verwerkt in de strategie voor de komende vijf jaar
en terug te lezen in het Strategisch beleidsplan 2020-2025 (gepubliceerd op onze website). In dit
bestuursverslag delen wij kort onze missie en visie.

1.6.2. Missie & Visie

Onze missie is om alle kinderen in Arnhem en Renkum, goed, passend en eigentijds onderwijs te
bieden. Wij hebben daarbij expliciete aandacht voor het creëren van gelijke kansen.

Meer specifiek betekent dit:

Flores Onderwijs is onderdeel van een grootstedelijke community en werkgever voor primair
onderwijs aan 3- tot 13-jarigen in Arnhem en Renkum.

Flores Onderwijs is er omdat goed onderwijs de basis is voor de toekomst van elk kind en onze
samenleving. Wij weten hoe leren werkt. Goed onderwijs begint bij ons: we houden van ons vak
en maken ons samen sterk voor onze visie en bieden alle kinderen gelijke kansen. Samen, want
als je écht verder wil komen, heb je elkaar nodig.

Flores Onderwijs is er om leren mogelijk te maken. Dit doen we met elkaar, vanuit hoge
verwachtingen over de ontwikkeling van kinderen, leerkrachten en het onderwijs. Wij geloven
dat iedereen vanuit zijn of haar kracht en talent iets toevoegt. We kleuren graag buiten de
lijntjes: leren doe je binnen, maar ook buiten school. Wij werken intensief samen met onze
ketenpartners aan ontwikkelkansen in de wijk, aan het verbeteren van onderwijs en aan onze
persoonlijke ontwikkeling. Hiermee leggen wij een basis, zodat kinderen verantwoordelijk willen
en kunnen zijn in en voor de samenleving. Want iedereen doet ertoe.

Onze visie is:
Ieder kind kan alles leren

‘Ieder kind kan alles leren’, vraagt dat wij onze manier van werken daarop inrichten. Dat we ons
organiseren als een weerbare en wendbare community. Een zelforganiserend, vitaal systeem dat in
stand blijft door een voortdurende oriëntatie op onze maatschappelijke en educatieve opdracht,
constante informatie- en kennisuitwisseling en krachtige onderlinge relaties.

Dit vraagt van ons als organisatie én als individu dat we ons professioneel ontwikkelen, met daarin in
het bijzonder aandacht voor persoonlijk leiderschap. Onze visie is de leidraad voor onze ontwikkeling.
Om onze visie door te vertalen naar de lerende organisatie met lerende en veerkrachtige professionals,
gebruiken we in onze communicatie de slogan: Je kunt alles leren.

1.6.3. Horizontale samenwerking met interne en externe stakeholders

Wij staan samen voor ieder kind. Wij creëren samen een goede omgeving voor ieder kind, waarin ieder
kind gezien wordt. Alle kinderen verdienen een plek in de wereld, waar ze ook vandaan komen en
welke achtergrond ze ook hebben. Het is onze taak hen les te geven, te onderwijzen (Biesta, 2015). Het
gaat erom dat wij ‘iets’ toevoegen aan de ontwikkeling van kinderen en niet ‘eruit halen wat er in zit’.

Bovendien bereiden wij kinderen voor op een persoonlijke toekomst in een maatschappij die sterk
verandert. Dit betekent dat in ons onderwijs de voorbereiding op deze maatschappij centraal staat. Dat
doen wij in verbinding met onze omgeving: de wijk, het stedelijk netwerk, maatschappelijke partners in
de stad, de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, het voortgezet onderwijs, de pabo, de universiteit,
onderzoekers en culturele instellingen.
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Onze overtuiging is dat wij onze ambitie alleen samen kunnen waarmaken. Onder de naam educatief
partnerschap wordt op schoolniveau geïnvesteerd in samenwerking tussen leerkrachten,
ouders/verzorgers en kinderen. Leerkrachten, ouders/verzorgers en kinderen werken in educatief
partnerschap samen om hun kennis over het onderwijs en het kind te delen en bij elkaar te brengen.
Vanuit de gedachte dat een kind zich niet alleen ontwikkelt in de klas en op school, maar ook thuis, op
de buitenschoolse opvang, op de sportclub of in de buurt, vinden wij het belangrijk om de verschillende
perspectieven, leerdoelen en hulpvragen bij elkaar te brengen voor een passende ondersteuning in het
leren en lesgeven.

Binnen Flores Onderwijs wordt de samenwerking tussen onze professionals gestimuleerd door het
inrichten van een professionele leergemeenschap (PLG). Groepen leerkrachten zijn verantwoordelijk
voor het leren van groepen leerlingen volgens een afgesproken werkwijze. Waardoor zij leren van
elkaar en samen het onderwijs verbeteren. Zij ontwikkelen en onderhouden in de PLG hun
vakmanschap en meesterschap. We zien het werken als PLG als een hele belangrijke stap in het streven
om een lerende organisatie te zijn en te blijven. Een organisatie die zichzelf voortdurend scherp weet te
houden. Elkaar kritisch bevragen, collectief leren, evidence informed handelen en onderzoeksmatig
werken zijn kernelementen uit deze PLG aanpak die leiden tot continue kwaliteitsverbetering.

Al onze scholen zijn aan het einde van de komende beleidsperiode PLG’s. De ambities is dat in het
schooljaar 2021- 2022 alle Flores scholen een PLG vormen en werken met als uitgangspunt ‘ieder kind
kan alles leren’. In een PLG staat de leerkracht centraal en ligt de focus op vergroten van het
vakmanschap en eigenaarschap van de leerkracht. Om de ontwikkelingen te kunnen monitoren is in
2020 gestart met een tussenevaluatie door middel van audits op de scholen. Deze audits worden
gedaan door de manager Onderwijskwaliteit en een directeur (Thea Bootsma - De Schatgraaf). Het doel
van de tussenevaluatie is vooral ophalen wat scholen nog nodig hebben om tot een PLG te komen. De
tussenevaluatie geeft aanknopingspunten om bij te sturen, zodat deze ambitie bereikt kan worden en
vormt daarmee ook al een interventie op zichzelf.

Directeuren dragen binnen een wijk gezamenlijk verantwoordelijkheid voor alle kinderen in die wijk. Zij
werken en leren gezamenlijk in een zogenoemde Directeuren Leerkring (DLK). Meerwaarde van het
werken in DLK’s is dat directeuren elkaar kunnen versterken, kunnen leren van en met elkaar met als
doel continu te verbeteren ten behoeve van goed onderwijs. Het vakmanschap en meesterschap van
directeuren staat hier centraal. Samenwerkende directeuren hebben een positieve invloed op de
kwaliteit en effectiviteit van de leerkrachten en dus ook op de kinderen, voor wie ze gezamenlijk de
verantwoording nemen. Ze kunnen vanuit die verantwoordelijkheid ook dingen samen voor alle
kinderen in hun wijk organiseren.

We streven ernaar dat DLK’s de komende jaren steeds meer integraal verantwoordelijk worden voor
een excellent onderwijsaanbod in de wijken. Vorig jaar was een pionierjaar en in 2020 zijn er zeven
definitieve DLK’s gevormd binnen de stichting. De DLK’s groeien de komende jaren steeds meer toe
naar een integrale verantwoordelijkheid.

Overzicht Flores Onderwijs scholen

Sylvia Veltmaat Yvonne Visser

DLK Noord-Oost DLK Noord-West

De Witte Vlinder (OAB / openbaar)
De Boomhut (openbaar)
Julianaschool (protestants-christelijk)
De Klaproos (SBO / samenwerking pc, rk)
De Zyp (samenwerking pc, rk)
Jozef Sartoschool (samenwerking pc, rk)

Heijenoordschool (jenaplan, openbaar)
ASV (algemeen bijzonder)
‘t Panorama (rooms-katholiek)
AMS (montessori / algemeen bijzonder)
Pieter Brueghelschool (openbaar)
Jan Ligthartschool (openbaar)

DLK Renkum DLK Presikhaaf/Arnhem Centrum
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De Dorendal (dalton / samenwerking pc, rk)
De Mariënborn (dalton/ samenwerking pc, rk)
Bernulphusschool (samenwerking pc, rk)

Hugo de Grootschool (OAB / openbaar)
De Sterrenkring (jenaplan / samenwerking pc, rk)
De Binnenstad (montessori /samenwerking pc, rk)
De Parkschool (OAB / openbaar)
De Werf (OAB / openbaar)

DLK Schuytgraaf/Elderveld DLK Elden/De Laar/Malburgen

Confetti (dalton, interconfessioneel)
JongLeren (OAB, openbaar)
Rivers International School (internationaal)
De Schatgraaf (openbaar)
IKC De Klimboom (OAB / openbaar)

De Expeditie (OAB / openbaar)
De Lingelaar (OAB / openbaar)
De Troubadour (jenaplan / protestants-christelijk)
Het Mozaïek (OAB / openbaar)
Burg. de Monchyschool (OAB / openbaar)

DLK Vredenburg/Kronenburg/Rijkerswoerd

OBS Da Vinci (OAB / openbaar)
De Piramide (SBO / openbaar)
‘t Klinket (protestants- christelijk)
Lea Dasbergschool (openbaar)

Ieder kind kan alles leren en dat vraagt niet alleen om het leren goed te organiseren, maar ook
rekening te houden met de onderwijsbehoeften van kinderen. Soms zijn de verschillen in
onderwijsbehoeften zo groot dat er een maatwerkoplossing nodig is of nieuwe kennis ontwikkeld moet
worden. Deze maatwerkoplossingen bieden wij op inhoud en resultaat door gericht samen te werken
met onze partners in de wijk, stad en regio.
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2. COVID-19

2.1.      COVID-19 en de organisatie
Het behoeft geen uitleg dat COVID-19 ook op Flores Onderwijs een enorme impact heeft gehad. Wij
hebben diverse aanpassingen moeten doen in het op stichtingsniveau opgestelde implementatieplan
voor schooljaar 2020-2021.

De effecten die het afstandsonderwijs in de eerste schoolsluiting van maart 2020 hebben gehad op de
schoolresultaten en de eindopbrengsten worden in hoofdstuk 3.3 beschreven.

In het derde kwartaal van 2020 is een inhaal- en ondersteuningsprogramma subsidie aangevraagd. Op
de aanvraag is een bedrag van €870.400 toegekend. De subsidie is bedoeld om de opgelopen.
leerachterstand bij onze leerlingen op te vangen. Al onze scholen hebben hun deel van de subsidie
ingezet voor de meest kwetsbare kinderen om te zorgen dat de achterstanden zo goed mogelijk
kunnen worden ingelopen.

Ook op ons personeel heeft COVID-19 impact gehad. Doordat de afgelopen jaren fors is geïnvesteerd in
ICT waren al onze scholen in staat om in hele korte tijd de omslag te maken naar het
afstandsonderwijs. Maar dat daarin het uiterste is gevraagd van onze mensen staat buiten kijf.
Daarnaast moest ook de noodopvang worden bemenst, waarvoor de invalpool is ingezet. Om het
afstandsonderwijs uit te kunnen voeren is een extra investering nodig geweest om alle kinderen die
een device nodig hadden daarvan te kunnen voorzien. Flores Onderwijs heeft voor de zomervakantie
2020 350 devices aangeschaft en ingeregeld en na de zomervakantie nog eens dezelfde hoeveelheid.
De aanschaf van de devices, maar ook het inregelen daarvan en de ondersteuning van het
afstandsonderwijs heeft ook bij ICT voor meerwerk en dus meer kosten gezorgd. Het openen van de
scholen voor de zomervakantie heeft meer kosten met zich gebracht doordat er meer schoonmaak en
hygiëne middelen ingekocht zijn om aan de verplichtingen van het RIVM te voldoen.

2.2. COVID-19 en meerkosten
Het afgelopen jaar zijn de kosten die te maken hadden met COVID-19 inzichtelijk gemaakt door die
administratief te boeken op een specifieke kostendrager. De totale aanwijsbare meerkosten aan
COVID-19 over 2020 bedragen € 790.031. Dat betreft onderstaande kosten.

Boeking Bedrag Betreft

ICT € 217.790 Kosten voor extra devices. Betreft wel een investering,
kosten zijn jaarlijks lager.

Bedrijfsgezondheids-
dienst € 1.791

Dagelijks onderhoud € 586

Schoonmaakkosten
en sanitaire middelen € 63.197 Extra ronde schoonmaken

Telefoonkosten € 84

Portokosten € 73

Onvoorzien € 2.549

Overige lasten € 99.100 Sneltesten (23.000), aanschaf hygiëne middelen en
spatschermen (66.000)
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Vervanging COVID-19 € 15.239 Op basis van individuele registratie bij vervanging, in geval
van test/quarantaine

Vervangingspool € 300.000 Vervangingskosten periode 2 maanden (16 maart t/m 10
mei) Pool volledige inzet voor COVID-19

Inzet IT manager € 10.781 Meerkosten inzet IT manager ivm digitalisering onderwijs /
devices inkoop (april)

Inzet IT manager € 7.841 Meerkosten inzet IT manager ivm digitalisering (mei)

Inhaal subsidie
Corona € 41.000 Inzet eigen personeel inhaal subsidie corona achterstanden

Inhaal subsidie
Corona € 30.000 Inzet op basis van factuur inhaal subsidie corona

achterstanden

Totaal € 790.031

Op het moment van opstellen van dit jaarverslag zijn nog niet alle kosten die verband houden met
COVID-19 inzichtelijk. Door bijvoorbeeld het extra ventileren in de wintermaanden zijn de
energiekosten vermeerderd. De eindafrekeningen van de energiekosten zijn nog niet ontvangen en
derhalve nog niet meegenomen in bovenstaand overzicht. Het uitgeven van lespakketten en dergelijke
zal ook extra kosten met zich hebben gebracht, echter zijn die kosten in het totaal bijna niet inzichtelijk
te maken.

De onzekerheid ten aanzien van de meerkosten en de onduidelijkheid ten aanzien van de ter
beschikking gestelde gelden door de rijksoverheid, levert ten aanzien van de begroting ook
onzekerheden op. Bij Flores Onderwijs hebben wij daarom de keuze gemaakt om te gaan werken in
scenario’s. Alle scholen maken bij het opstellen van de begroting een of meer versies waarin
onzekerheden doorgerekend worden.

2.3. COVID-19 en ventilatie

Het binnenklimaat was op een gedeelte van onze scholen voor COVID-19 al een probleem. In het
Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn daarover met de gemeente Arnhem nadere afspraken gemaakt
over hoe dit probleem planmatig aangepakt zal worden. Echter het IHP bestrijkt een periode van tien
jaar en daarmee zijn op korte termijn de problemen niet opgelost. COVID-19 heeft er voor gezorgd dat
dit onderwerp nu urgent is en werkzaamheden en investeringen naar voren gehaald moeten worden.

In 2020 is gestart met het inventariseren van de problemen op de scholen door het plaatsen van
CO2-meters op onze scholen. Daarnaast is in samenwerking met een externe partij gewerkt aan een
overzicht van de benodigde aanpassingen per school. De totale kosten om deze aanpassingen te doen
in onze schoolgebouwen, worden op het moment van opstellen van dit jaarverslag ingeschat op
ongeveer 5 tot 6 miljoen euro. Een bedrag dat Flores Onderwijs niet zonder hulp kan investeren en het
is daarom noodzakelijk dat de gemeente Arnhem mee financiert. De gesprekken over de bijdrage van
de gemeente Arnhem zijn nog in volle gang. Vanzelfsprekend heeft de benodigde investering een effect
op onze meerjarenbegroting en de bestedingsruimte voor de komende jaren. Veel is afhankelijk van de
uitkomst van de gesprekken met de gemeente en de uitkomst van de subsidieaanvraag bij het
ministerie van OC&W.

Zodra het vaccinatieprogramma is afgerond, zal het ventilatieprobleem in de publieke opinie wellicht
minder urgent worden. Echter Flores Onderwijs blijft zich ook de komende jaren inzetten voor een
goed binnenklimaat op al onze scholen.

12



2.4.     COVID-19 en onderwijs
COVID-19 heeft ook gevolgen gehad op bijvoorbeeld de leerresultaten en de eindopbrengsten bij onze
scholen als gevolg van het afstandsonderwijs tijdens de schoolsluiting in maart 2020. Deze effecten
worden in hoofdstuk 3.3 nader toegelicht.

Wij ondersteunen onze professionals bij het verdiepen en aanscherpen van hun kennis en
vaardigheden door opleidingen aan te bieden in een eigen Flores Academie. Helaas hebben we als
gevolg van COVID-19 in 2020 niet ons gehele aanbod in de academie door kunnen laten gaan. Een
gedeelte van ons aanbod is uitgesteld en een gedeelte heeft online plaatsgevonden. Niet alleen in de
academie moesten dingen worden uitgesteld, ook hebben we geen (op een enkele na) interne audits
kunnen uitvoeren op onze scholen, moest de bestuursvisitatie vanuit de PO Raad worden verzet en
moest de evaluatie van de PLG implementatie worden uitgesteld. Ook zijn er geen
tevredenheidspeilingen afgenomen, die zouden eind 2020 worden afgenomen.

COVID-19 heeft ons ook mooie inzichten gebracht. Zo hebben we ervaren dat onze eerdere investering
in leiderschap en leerteams ervoor heeft gezorgd dat directeuren elkaar vaker en makkelijker opzoeken
bij gemeenschappelijke uitdagingen. Dat heeft in de hand gewerkt dat de coronacrisis is ervaren als
een gezamenlijk gedragen uitdaging en niet een individuele last.

Onze internationale school heeft gezien de verschillende herkomst van de leerlingen mogelijk wel de
grootste uitdaging gehad. Het community gevoel dat daar doorgaans al sterk leeft werd nu nog groter
doordat er niet gemakkelijk naar familie en vrienden in het eigen land gereisd kon worden. Het aantal
nieuwe aanmeldingen liep minder gestaag dan normaal, maar daar zijn ook private reserves voor
opgebouwd om de docenten, doorgaans native speakers, aan de school verbonden te kunnen houden
bij terugloop van leerlingenaantallen.

Daarnaast hebben wij door COVID-19 meer dan ooit de urgentie gevoeld om te handelen naar onze
missie en te staan voor kansengelijkheid. Om speciale aandacht en deskundigheid te bieden voor de
kinderen die een extra zetje in de rug nodig hebben, omdat zij vanuit huis minder kansen hebben op
een goede onderwijscarrière. Tijdens de lockdown hebben wij ons ernstig zorgen hebben gemaakt over
de onderwijsachterstanden die zouden ontstaan bij onze leerlingen en het effect op de
kansengelijkheid.  Wij hebben ervoor gekozen om de kinderen, die het fysieke onderwijs zo hard nodig
hebben, maatwerk te bieden. Deze maatwerkoplossing heeft veel losgemaakt en ertoe geleid dat dit
onderwerp weer goed op de kaart staat, ook bij onze gemeenten waarmee wij samen strijden voor
kansengelijkheid. Onze stadsdichter Jesse Laport heeft hier op verzoek van een van onze scholen een
raak gedicht over geschreven.

2.5. COVID-19 en communicatie

Op donderdag 12 maart 2020 werd aangekondigd dat de scholen zouden sluiten per 16 maart 2020.
Op die donderdag is na de persconferentie direct een crisisteam ingericht met het bestuur, het
management en een afvaardiging van directeuren. Het crisisteam is het afgelopen jaar de schakel
geweest tussen de maatregelen die opgelegd werden door het ministerie van OC&W en de scholen.
Zoveel mogelijk van de maatregelen zijn door het crisisteam vertaald naar stichtingsbeleid en in
regelmatige updates met de gehele organisatie en haar toezichthouders gecommuniceerd. Door de
rust in het proces te bewaren en duidelijke communicatie zijn onze medewerkers in staat geweest hun
werk te blijven doen onder lastige en steeds veranderende omstandigheden. Onze medewerkers
hebben het afgelopen jaar ontzettend veel inzet en doorzettingsvermogen getoond. Samen hebben we
het beste gemaakt van een lastig jaar.
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3. Onderwijs & Kwaliteit

3.1. Visie op onderwijskwaliteit

3.1.1.    Definitie van onderwijskwaliteit

Volgens Flores mag goed onderwijs geen toeval zijn, we willen geen enkel kind tekort doen. Dat is hoe
wij onderwijskwaliteit definiëren. Daarom is systematisch werken aan kwaliteit van het onderwijs
noodzakelijk. Dat betekent het juiste beleid formuleren, doelen stellen, het juiste doen en op de juiste
manier evalueren of doelen bereikt zijn. Vanuit de overtuiging dat ieder kind kan alles leren,
organiseren wij primair onderwijs. Onze taak is kinderen de basiskennis, -vaardigheden en -attitude
aan te leren. Zo streven we er bijvoorbeeld naar dat aan het eind van deze beleidsperiode (2020-2025)
minimaal 98% van alle leerlingen van Flores Onderwijs de basisschool verlaat met een taal- en
rekenniveau van 1F.

Kwaliteitszorg betekent voor Flores Onderwijs continue, systematische en cyclische aandacht voor het
bepalen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Onze scholen leggen over de
kwaliteit van het onderwijs verantwoording af aan het bestuur, de inspectie van het onderwijs en aan
hun eigen omgeving (ouders, MR e.d.). Zij maken daarbij inzichtelijk wat ze doen, hoe het onderwijs
eruit ziet, wat de resultaten zijn en wat de school doet om de kwaliteit verder te verbeteren. Scholen
van Flores zijn daarover zo transparant mogelijk. Bij zorgen kijken we niet alleen lineair/causaal, maar
ook systemisch. Soms zitten ineffectieve patronen diep in de schoolcultuur gebakken. Alle informatie
over scholen wordt zo veel mogelijk beschikbaar gesteld op www.scholenopdekaart.nl en
mijn.vensters.nl.

Onze scholen onderzoeken met regelmaat, gebruik makend van adequate instrumenten, zoals
observaties, vragenlijsten, toetsen, hoe en of zij hun onderwijs ook daadwerkelijk verbeteren. Ze
bevragen hierbij niet alleen zichzelf maar ook anderen, zoals leerlingen, ouders, collega’s. Daarnaast
kennen we bijvoorbeeld ook het instrument van interne audits, waarbij een klein team van getrainde
directeuren, ib-ers en O&K-adviseurs een school een dag bezoeken en op basis daarvan een integraal
beeld van de schoolontwikkeling aan het team teruggeven.

Onze ambities voor kwaliteitszorg

● Onze scholen hebben een visie op onderwijskwaliteit en met een bijpassend systeem van
interne/ externe kwaliteitszorg sturen onze scholen hier op.

● We beschikken over goede managementinformatie en kunnen verantwoord en proactief
sturen.

● Informatie over onze scholen is te vinden op www.scholenopdekaart.nl en mijn.vensters.nl
● We kijken bij elkaar naar binnen, werken samen en toetsen blijvend de onderwijskwaliteit.
● Iedereen in onze organisatie neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.

3.1.2.    Onderzoek

Leraren die onderzoek doen kunnen hun eigen praktijk bevragen en kritisch beschouwen. Zij zijn in
staat om praktijkproblemen analytisch te benaderen. Flores Onderwijs zet in op het versterken van
onderzoeksvaardigheden en het vergroten van de onderzoekende houding. Dit doen we omdat we
geloven dat een onderzoekend vermogen leidt tot duurzame kwaliteitsverbeteringen.

Zowel in de PLG’s als in de DLK’s wordt een sterk beroep gedaan op de onderzoekend vermogen van
leraren en directeuren. Het gaat daarbij om een attitude, maar ook om onderzoeksvaardigheden.
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Leraren leren in een PLG om onderzoeksliteratuur te interpreteren en op waarde te schatten.
Bovendien doen ze zelf kleinschalige onderzoeken door data te verzamelen en te analyseren.

De goede dingen blijven doen en waar nodig en mogelijk verbeteringen aanbrengen, dat is de kern. De
visie van Flores Onderwijs is dat de verantwoordelijkheid van beslissingen, waar mogelijk, moet liggen
bij degenen die handelen. De schoolteams maken elke dag het verschil. Zo zorgen we samen voor
vitale scholen en goed onderwijs.

3.1.3. Toelating leerlingen

Ieder kind is welkom bij Flores Onderwijs. Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van
hun voorkeur, minimaal 10 weken voor het kind zou moeten starten. Het aanmeldingsformulier staat
op de website van de school. In principe kan het kind starten, tenzij er sprake is van heel bijzondere
onderwijsbehoeften waarbij extra ondersteuning nodig is. Dan heeft de school 6 weken de tijd om te
beslissen over de toelating van de leerling, waarbij indien nodig deze periode eenmaal met 4 weken
verlengd kan worden.
Alle Flores scholen hebben zorgplicht, volgens de wet op passend onderwijs (zie ook Passend
Onderwijs) en zijn verplicht om elk kind een passende onderwijsplek te geven. Sommige kinderen
hebben extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven wat de
school als basis- en als extra ondersteuning kan bieden. Als een school dat zelf niet kan bieden,  zoekt
de school in overleg met de ouders, naar een andere school (regulier, SBO of SO), die deze extra
ondersteuning wel kan bieden.

3.1.4.     Zicht houden op kwaliteit

Naast de implementatie van de eerder genoemde PLG’s en DLK’s en het evidence informed werken,
borgen wij onze kwaliteit door middel van de volgende werkwijzen:

Enigma aanpak
Flores Onderwijs maakt in haar kwaliteitsaanpak steeds meer gebruik van de Enigma werkwijze zoals
die is beschreven door Naaijkens en Bootsma (2018) . We implementeren deze werkwijze om overzicht1

te houden, de werkdruk te verlagen en de werkprocessen te versterken.

Cyclisch werken
Passend bij een systematische en cyclische manier van werken is de PDCA-cirkel (Deming, 1993) : Plan,2

Do, Check, Act. Bij elke evaluatie, op ieder niveau geeft deze kwaliteitscirkel richting en inhoud aan
ontwikkeling. De PDCA cyclus is terug te vinden in het meerjarenplan, jaarplan, jaarverslag, maar ook in
bijvoorbeeld de diepteanalyse of centrale eindtoets analyse die een school opstelt t.a.v. de
leeropbrengsten. Een continu verbeterproces zoals dat gerealiseerd kan worden met een dergelijke
kwaliteitscirkel staat of valt met een goede evaluatie. Kwaliteitseisen die Flores Onderwijs stelt aan
evaluaties zijn:

● volledigheid; de evaluatie heeft betrekking op alle aspecten van kwaliteitszorg,
● betrouwbaarheid; het oordeel van belanghebbenden - ouders, leerlingen, medewerkers – is in

de evaluatie verwerkt en zo nodig het oordeel van deskundigen,
● ambitieniveau; uit de evaluatie blijkt dat de school ambitieus genoeg is en dus duidelijke doelen

heeft gesteld en gerealiseerd én dat de school zich in voldoende mate ontwikkelt.

2 Deming, W. (1993)

1 Naaijkens, E. & Bootsma, M. (2018). En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? Huizen: Uitgeverij Pica
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Schoolzelfevaluatie
Flores Onderwijs verwacht van al haar scholen dat zij ten minste jaarlijks evalueren, aan het eind van
ieder schooljaar.

De schoolevaluatie bestaat tenminste uit de volgende elementen:

● Het jaarverslag. Dit is de evaluatie van het jaarplan aangevuld met aanvullende informatie
betreft:
○ Sociale veiligheid en welbevinden
○ Tevredenheidspeilingen
○ Extra ondersteuning
○ Personeelsbeleid
○ Lesuren verantwoording

● Diepte-analyse van de tussenopbrengsten. Scholen maken voor het analyseren van de
tussenopbrengsten van toetsen gebruik van of het leerlingvolgsysteem van Cito, Esis of Focus
PO. Scholen noteren max 3 zorgsignalen. Ze geven een beschrijving van de data en proberen
deze te duiden (verklaren), waarna eventuele acties verwoord kunnen worden.

● Analyse Eindtoets.

Kwaliteitseisen die Flores Onderwijs stelt aan de schoolzelfevaluatie:

● De evaluatie is gebaseerd op voldoende informatie. Deze informatie zal deels bestaan uit
allerlei meetbare resultaten en uit waarnemingen van schoolleiding en medewerkers.
Daarnaast verzamelt de school informatie over de opvattingen van leerlingen, ouders en
eventuele andere betrokkenen. De informatie moet gericht zijn op de doelen die de school
zichzelf heeft gesteld.

● De evaluatie vindt plaats op basis van doelen die de school zichzelf heeft gesteld. Het is
daarbij zaak dat de doelen specifiek en resultaatgericht zijn gesteld (SMART), anders is
evaluatie niet goed mogelijk.

● De evaluatie heeft betrekking op het totale functioneren van de school. Er zijn geen
richtlijnen over hoe dit aan te pakken, maar er zijn wel instrumenten die behulpzaam kunnen
zijn. De school kan de evaluatie opbouwen aan de hand van de domeinen en
kwaliteitsaspecten uit dit waarderingskader en/ of het INK managementmodel.

● De evaluatie leidt tot vervolgacties voor kwaliteitsverbetering. De school stelt zichzelf dus
nieuwe doelen. De doelen hoeven niet per se in het kwaliteitsverslag te worden opgenomen,
maar het is dan wel belangrijk dat ze worden opgenomen in het jaarplan. In dat geval zijn
verleden - wat hebben we gedaan en bereikt – en toekomst - wat willen we doen en bereiken
- in verschillende documenten weergegeven. Vanzelfsprekend dient de onderlinge relatie
duidelijk te zijn.

Om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren maken we gebruik van verschillende
onderzoeksmiddelen, zijn we op verschillende momenten met elkaar in gesprek over kwaliteit en
evalueren we onze resultaten. Meetinstrumenten, evaluaties of beleidsplannen zijn geen doel op zich,
maar dragen altijd bij aan het verbeteren van de kwaliteit.

3.1.3.    Werken aan kwaliteit

Als een verbetercyclus is afgerond, is het van belang dat de behaalde resultaten en de afgesproken
werkwijzen worden vastgehouden: het borgen van kwaliteit. Werken aan kwaliteitszorg betekent dus
niet alleen bezig zijn met verbeteringen; het betekent ook het vasthouden van alles wat goed gaat. Ook
daar moet tijd en energie voor worden vrijgemaakt. De kwaliteitszorgcyclus is afgerond nadat borging
heeft plaatsgevonden. Hierbij een korte beschrijving van hoe we bij Flores werken aan kwaliteit.
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Afspraken vastleggen met behulp van kwaliteitskaarten
Borging begint met het vastleggen van afspraken in schooldocumenten. Een hulpmiddel om afspraken
eenduidig vast te leggen zijn de kwaliteitskaarten die Flores Onderwijs heeft ontwikkeld op
stichtingsniveau. Op een kwaliteitskaart worden processen beschreven die daadwerkelijk waarde
toevoegen aan de kwaliteit van het onderwijs. Het bestuur en/of de schoolleider ziet toe op naleving
van de afspraken en men spreekt elkaar, indien nodig, hierop aan.

Op de scholen
De interne kwaliteitszorg is de systematiek waarmee scholen zelf de kwaliteit van hun opbrengsten en
de inrichting van het onderwijsleerproces vaststellen, bewaken, verbeteren en waarborgen. De scholen
van Flores Onderwijs evalueren in ieder geval het onderwijsaanbod en het onderwijsleerproces en
tonen daarmee aan dat zij zicht hebben op hun eigen kwaliteit en op relevante verbetermaatregelen.
Dit doen ze:

● cyclisch (twee keer per jaar de opbrengsten taal/ rekenen, jaarlijks sociale veiligheid en
welbevinden en SEO en per twee/ vier jaar tevredenheid van leerlingen, ouders en
medewerkers, de interne audit eens per vier jaar en verantwoording naar bestuur twee keer
per jaar in de management rapportage gesprekken (MARAP-gesprekken),

● systematisch (volgens een vaste methodiek zoals Cito-toetsen, observatiesystemen,
tevredenheidsvragenlijsten enz) en

● planmatig (volgens de Plan- Do- Check- Act beschrijven we de maatregelen om de kwaliteit te
waarborgen of te verbeteren in onze jaarplannen en of verbeterplannen, die ze vervolgens
weer evalueren).

Ondersteunen en verbeteren van kwaliteit vanuit het Adviesteam
Flores Onderwijs ambieert een hoge kwaliteit van onderwijs op al haar scholen, zodat kinderen gelijke
kansen krijgen en goed voorbereid zijn op hun rol in de maatschappij. Hoge kwaliteit van onderwijs
vraagt om sterke en passende ondersteuning. Om dit te realiseren heeft Flores Onderwijs het
adviesteam in het leven geroepen om de scholen te adviseren en te ondersteunen. Het Adviesteam
bestaat uit adviseurs Human Resource en Onderwijs & Kwaliteit die integraal samenwerken.
Verbeteren van onderwijs kan alleen maar door de juiste inzet van kwalitatief sterk personeel.
Onderwijskwaliteit is onlosmakend verbonden aan goed personeelsbeleid en
professionaliseringsbeleid. Aan professionaliseringsbeleid geven wij onder andere invulling met behulp
van de Flores Academie.

Professionalisering
Kwalitatief goed onderwijs valt of staat met de kwaliteit van de leraar. Daarom streven we naar hoge
kwaliteit maar definiëren dit niet als eindpunt. Een vakbekwame of excellente leerkracht zijn, is een
continu proces van leren. Excellente leraren verdiepen steeds hun kennis, scherpen telkens hun
vaardigheden aan en passen hun werkwijze voortdurend aan, passend bij een veranderende omgeving.
Dat gaat niet vanzelf. Een lerende organisatie kenmerkt zich door een lerende cultuur waarin leraren
willen leren van en met elkaar en samen gaan voor beter onderwijs. Leraren reflecteren op hun eigen
werk en dat van collega’s.

We staan gesteld voor belangrijke uitdagingen:
● De complexiteit van het vak neemt alsmaar toe door steeds snellere ontwikkelingen.
● De verwachtingen van ouders en overheid rondom onderwijs stijgen, terwijl de

eindopbrengsten landelijk een dalende trend laten zien.
● De arbeidsmarkt voor leerkrachten is zeer krap en wordt nog krapper.

Om deze uitdaging aan te gaan richten alle scholen van Flores Onderwijs zich op:
● actief aandacht besteden aan professionalisering. Er is een professionaliseringsplan dat

afgestemd is op het schoolplan en de directeur en leerkrachten zijn continue in gesprek over dit
onderwerp via de R&O-cyclus.
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● het ondernemen van initiatieven om te werken aan een lerende cultuur binnen de school,
bijvoorbeeld via LeerKRACHT en PLG-methodiek.

Vanuit het bestuur wordt er daarbij ingezet op:
● het professionalisering van de schoolleider op het gebied van onderwijskundig, veranderkundig

en persoonlijk leiderschap.
● het begeleiden van startende leerkrachten richting vakbekwaam.
● de Flores Onderwijs Academie. Deze academie organiseert het professionaliseringsaanbod en

faciliteert daarmee de scholen. Bovendien biedt de academie een platform waarbinnen de
kennis binnen de organisatie breder gedeeld kan worden.

3.1.5. Verantwoorden van onderwijskwaliteit

De informatie rondom de kwaliteitszorg van de scholen is vanuit Flores Onderwijs op verschillende
wijze zichtbaar en inzichtelijk gemaakt voor haar belangrijkste klanten. Alle scholen maken gebruik van
Vensters PO om zo transparant mogelijk te zijn. Naast de door de inspectie verplichte kwaliteitszorg
documenten (schoolplan, meerjarenplan, jaarplan en jaarverslag) zetten wij bij Flores Onderwijs nog
twee andere instrumenten in om de kwaliteit te meten: de managementrapportages en interne audits.

De managementrapportage (MARAP)
Tijdens de halfjaarlijkse managementrapportage gesprekken, de zogenoemde MARAP-gesprekken,
worden leidinggevenden bevraagd op de de voortgang ten aanzien van de gestelde doelen.
Het primaire doel van de MARAP is het afleggen van verantwoording aan het college van bestuur. Het
bestuur is integraal eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, personeel en
bedrijfsvoering en mandateert directeuren om die kwaliteit te realiseren. Het MARAP-gesprek is een
moment om te reflecteren op de behaalde resultaten, gestelde doelen en de doorgemaakte
ontwikkelingen. Tevens is het een moment om gezamenlijk vooruit te kijken, ambities op school en
stichtingsniveau uit te spreken en te toetsen aan De Expeditie. Uitgangspunt hierbij is op transparante,
integere en zakelijke wijze verantwoording afleggen.

Interne audits
De interne audits dienen naast ‘leren van elkaar’ nog een belangrijk doel, namelijk als bruikbaar
instrument in de kwaliteitszorgcyclus en meer specifiek om voortgang van verbeterprocessen te meten.
De doelen die beoogd worden met het houden van interne audits binnen ons kwaliteitssysteem zijn:

● Het schoolteam kan zich een beeld vormen van de ontwikkelingsfase waarin het zich bevindt.
● De schoolleider kan zijn/ haar eigen bevindingen over de voortgang van de

kwaliteitsontwikkeling en ook de effecten van interventies toetsen.
● Op basis van de bovengenoemde punten kan een ‘maatje’ gevormd worden met een andere

school om te komen tot leren van elkaar.
● De schoolleider en het bestuur kunnen gezamenlijk het kwaliteitsbeleid evalueren en zo nodig

doelstellingen wijzigen en verantwoording afleggen.
● Scholen kunnen op onderwerp geclusterd worden om gezamenlijk te professionaliseren  op dat

onderwerp, waarbij de nadruk ligt op leren van elkaar tussen de leerkrachten.
● Het management, en in afgeleide zin het bestuur, kunnen verantwoording afleggen over het

gevoerde kwaliteitsbeleid.

Vanwege het bestuursbezoek van de inspectie, dat in 2020 zou plaatsvinden zijn de interne audits
uitgesteld, behalve bij een aantal scholen, die gepland stonden en waar de inspectie een mogelijk risico
inschat. In het schooljaar 2020-2021 evalueren wij het interne auditproces, zowel op inhoud als op
proces: zijn er opvallende patronen te ontdekken waar we aandacht aan moeten besteden in onze
verbeterplannen? En, moet het programma aangepast worden aan de hand van ons nieuw strategisch
beleid?
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3.1.5.       Toekomstige ontwikkelingen

Flores onderwijs houdt rekening met een aantal ontwikkelingen die invloed (zullen) hebben op het
primair onderwijs, zowel de onderwijskwaliteit als het personeelsbeleid:

● tekort aan geschikt onderwijspersoneel door vergrijzing (aantal leerkrachten boven de 60 jaar is
bij Flores zo’n 12%) en door verminderde aantrekkelijkheid van het beroep

● toename maatschappelijk tweedeling en kansenongelijkheid in het onderwijs
● digitalisering van het onderwijs en voortdurende technologische ontwikkeling

Flores heeft kansengelijkheid als speerpunt gekozen; zowel de missie als de visies van Flores werken
toe naar kansengelijkheid. Flores heeft een ontwikkelgroep kansengelijkheid, om dit thema continu te
agenderen en het op basis van wetenschappelijk onderzoek (evidence informed) naar adequate
interventies te zoeken (bv via de WOAN, zie OAB-beleid) om scholen hierin ondersteuning te bieden.
Het personeelsbeleid op de OAB school vraagt daarbij ook aandacht. Door een tekort aan geschikt
personeel willen leerkrachten liever niet op een OAB school werken en kiezen voor scholen met een
leerlingenpopulatie die minder achterstanden heeft. De komende jaren zal Flores hier aandacht voor
moeten hebben en daarom doet zij mee met de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) en heeft zijn
een ontwikkelgroep mobiliteit, die bewustwording voor het probleem wil bewerkstelligen en in
samenspraak zoekt naar passende oplossingen.

Om zowel ons onderwijskwaliteit als het personeelsbeleid blijvend te versterken, onderzoeken we
momenteel hoe de Flores Academie getransformeerd kan worden naar een academie met civiel effect,
waarin onderzoek een prominente plek heeft.

3.2. Opdracht en ambities
Flores onderwijs zet zich in om met goed onderwijs alle kinderen in Arnhem en Renkum gelijke kansen
te bieden. Om onze maatschappelijke opdracht zo goed mogelijk uit te voeren hanteren we een
doelgerichte aanpak en vragen we de scholen ambities op te stellen passend bij hun populatie en
curriculum en vanuit de mindset ‘ieder kind kan alles leren’ waaronder hoge verwachtingen.

3.2.1.    Ambities taal en rekenen

Op stichtingsniveau zijn ambities zijn geformuleerd ten aanzien van de resultaten van onze leerlingen.
Flores streeft ernaar dat 98% van de leerlingen het fundamenteel niveau behalen, voor taal- en
rekenen is dat het 1F-niveau. Voor de meeste scholen geldt dat hun populatie veel meer dan dit
aankan.

Om de school ambities te bepalen maken we gebruik van de schoolweging (conform inspectienormen),
bekijken dan de behaalde resultaten van de afgelopen drie jaar en het percentage van de leerlingen dat
1S/ 2F heeft behaald en onderzoeken in het kader van het leren van en met elkaar welke resultaten
scholen behalen met dezelfde schoolweging (zowel binnen als buiten Flores). De ambities worden
vastgesteld voor de komende vier jaar.

Naast ambities voor taalverzorging, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde hebben we bij Flores
Onderwijs afgesproken een vierde (extra) ambitie te bepalen voor de komende vier jaar. De keuze is
aan de school, passend bij populatie en curriculum. Voorbeelden waar scholen voor kiezen zijn: leren
leren, sport en bewegen, actief burgerschap, wetenschap en techniek. De wijze waarop de ambitie
geformuleerd wordt is aan de school, maar moet wel meetbaar zijn (kwantitatief, dan wel kwalitatief)
en geldt voor de hele school. De ambities monitoren we in ieder geval stichtingsbreed en mogelijk ook
per DLK en hiervoor gaan we een in 2021 een ‘eigen’ Flores monitor opstellen (vergelijkbaar met de
Arnhemse Monitor Primair Onderwijs van voorheen).
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We hebben in 2020 nieuw strategisch beleid opgesteld en daarin onze ambities op het gebied van
onderwijskwaliteit geformuleerd. In het implementatieplan is beschreven welke activiteiten en
mogelijke interventies worden ingezet om deze ambities te realiseren.

3.3.   Schoolresultaten en eindopbrengsten - COVID-19

3.3.1.     Onderzoek naar het afstandsonderwijs bij Flores
Na de eerste lockdown hebben we het afstandsonderwijs op de Flores scholen geëvalueerd en hebben
202 leerkrachten, 22 directeuren, 26 IB'ers, 560 leerlingen en 1439 ouders de enquêtes voor de
evaluatie van het afstandsonderwijs ingevuld. Daarnaast is er informatie opgehaald bij de ICT'ers van
Flores en bij het Ixperium.

Vanuit de eerste lockdown geven de meeste leerlingen en ouders aan dat zij tevreden zijn over hoe het
afstandsonderwijs is verlopen. Als tip geven kinderen mee dat, mochten de scholen nog een keer dicht
moeten, ze graag meer online lessen willen en daarnaast ook meer 1 op 1 contact met de leerkracht.
Veel kinderen geven terug dat ze na deze periode niks willen veranderen aan hun school, behalve dan
dat ze best wat minder lang naar school zouden willen en dat ze vaker met de computer willen werken
op school, maar ook thuis.

Ouders ervaren regelmatig terugkerende contactmomenten met leerkracht als waardevol en
belangrijk. Zij hebben graag vaste structuren en eenduidigheid binnen de school. Veel ouders geven
aan hele dagen naar school te prefereren boven halve dagen. Om het proces dat we samen doorlopen
hebben en nóg doorlopen te vast te leggen, heeft Conny Ettema (Iedereen debatteert!) een mooi
document in de vorm van een film voor Flores gemaakt. Met de film kijken we samen terug en vieren
we wat met elkaar hebben neergezet! De film is te bekijken middels deze link en is gedeeld via intranet
en social media.

We concluderen dat er enorm veel creativiteit is vrij gekomen om invulling te geven aan het
afstandsleren en er zijn veel mensen die over hun eigen schaduw heen zijn gestapt voor wat betreft het
werken met digitale middelen. Het besef is er bij iedereen dat we meer dan voorheen gezamenlijk
moeten optrekken als het om leren met ICT gaat. Vraag is hoe we na de corona crisis in kunnen zetten
op de niveauverschillen tussen leerkrachten en hoe we opgaande lijn van de afgelopen tijd door
kunnen trekken naar de toekomst.

3.3.2.    Leerresultaten na afstandsonderwijs - september 2020
Binnen Flores Onderwijs zijn er gegevens verzameld van de scholen op basis van de Cito-toetsen van
rekenen en taal/spelling. Een groot deel van de scholen heeft na de zomervakantie de tussentoetsen
afgenomen, zodat leerlingen meer leertijd konden gebruiken om eventuele achterstanden in te halen,
bijvoorbeeld door naar de Zomerschool te gaan. Hieronder zijn de grafieken met bestuursgemiddelden
te zien. Hierin is te zien dat de gemiddelden van 2019-2020 voor zowel rekenen als taal over het
algemeen lager liggen dan de bestuursgemiddelden uit jaren 2017-2018 en 2018-2019.

Voor taal/spelling liggen de gemiddelden van 2019-2020 nog wel boven het landelijk gemiddelde, terwijl
dit voor rekenen niet bij alle groepen het geval is. De leerprestaties op bestuursniveau lijken van groep
3 tot en met groep 8 op het gebied van rekenen en taal/spelling afgenomen, waarschijnlijk vanwege het
afstandsonderwijs.
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3.3.3.     Eindopbrengsten 2019 - 2020
Omdat er vanwege de lockdown geen eindtoets mocht worden afgenomen en omdat we met ‘eigen’
ambities gaan werken, hebben we in het dit bestuursverslag de eindopbrengsten anders
gepresenteerd dan wat u van ons gewend bent. Dit geldt ook voor de eindopbrengsten van de SBO
scholen De Piramide en De Klaproos.

We hebben de gemiddelde scores op taalverzorging (2F), begrijpend lezen (2F) en rekenen/ wiskunde
(1S)  van 2018 en 2019 (conform inspectienormering, waarbij 2020 dus ontbreekt) per school
vergeleken met het landelijk gemiddelde van 2018 en 2019 op 2F/ 1S.

In onderstaande grafieken ziet u de resultaten per school, afgezet tegen het landelijk gemiddelde per
schoolweging. We moeten opmerken dat we sommige scholen tekort doen, omdat zij sterk hadden
ingezet op verbeterprogramma’s in de bovenbouw, met de verwachting in 2020 een betere score op de
centrale eindtoets te behalen dan voorheen (voorbeeld hiervan is de Jozef Sartoschool). Helemaal
rechts in de grafiek ziet u de het stichtings gemiddelde van het vakgebied, afgezet totale landelijk
gemiddelde (dus niet per schoolweging). Meer informatie (bv de eindopbrengsten per DLK) is te vinden
in het overzicht met de schoolweging, spreidingsgetal, signaleringswaarde, gemiddelden en de
ambities. In 2020- 2021 hopen we de eindopbrengsten in een Flores monitor te kunnen presenteren.

figuur 1: begrijpend lezen
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Bevindingen begrijpend lezen
Wat betreft begrijpend lezen ambiëren we bij Flores Onderwijs in ieder geval conform landelijk
gemiddelde te scoren. Met de gemiddelden van Flores Onderwijs zijn we niet tevreden. We constateren
dat ongeveer een derde van onze scholen op basis van hun schoolweging (veel) hoger zou moeten
scoren, passend bij hun schoolpopulatie. Daarnaast scoort ongeveer een derde deel hoger dan het
gemiddelde passend bij hun schoolpopulatie.

figuur 2: taalverzorging

Bevindingen taalverzorging
Op stichtingsniveau zijn we op zich redelijk tevreden over taalverzorging, omdat we conform landelijk
gemiddelde scoren, maar de verschillen per school zijn te groot. Er zijn scholen die ver boven het
landelijk gemiddelde scoren passend bij hun schoolpopulatie en scholen die veel lager zitten dan
passend bij hun schoolpopulatie.

figuur 3: rekenen/ wiskunde

Bevindingen rekenen
De rekenresultaten baren ons zorgen, omdat het gemiddelde van Flores Onderwijs flink onder het
landelijk gemiddelde ligt. Dit komt omdat meer dan de helft van de Flores scholen onder het landelijk
gemiddelde, passend bij hun schoolpopulatie scoort. Er zijn slechts een paar scholen die boven het
landelijk gemiddelde scoren, passend bij hun schoolpopulatie. Mogelijk oorzaken die momenteel
worden onderzocht zijn: te weinig effectieve instructie op rekenen, de gebruikte rekenmethode is
verouderd en/ of te talig en er wordt te weinig leertijd aan rekenen besteed.
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SBO scholen: Piramide en de Klaproos
De SBO scholen van Flores hebben uiteraard ook geen eindtoets af mogen nemen en dat nu zij net
over zijn gegaan op het gebruik maken van een eindtoets, ipv de M8 meting te monitoren. Dit jaar
vallen we wel weer terug op de gemiddelde vaardigheidsscores van begrijpend lezen en rekenen/
wiskunde.

Begrijpend lezen M8 (toets versie 3.0
Schooljaar VS De Piramide VS Klaproos

2018-2019 31 (oude versie) 165,4

2019-2020 24,8 (oude versie) 163,1

2020 -2021 147, 2 169,75

Rekenen - Wiskunde M8 (toets versie 3.0)
Schooljaar VS De Piramide VS Klaproos

2018-2019 86  (oude versie) 216,9

2019-2020 78,2  (oude versie) 210,5

2020- 2021 209 (3.0) 215,2

Wat gaan we doen?
Met de nieuwe werkwijze met betrekking tot de ambities op 2F/1S-niveau is er al veel meer
bewustwording gekomen, zowel bij schoolleiders en IB-ers, als bij schoolteams. Ook de SBO scholen
hebben de ambitie om 98% van hun leerlingen op 1F-niveau uit te laten stromen. Deze wijze van
ambities opstellen en volgen zullen we meenemen in de ‘nieuwe Flores monitoring van de
eindopbrengsten’.

Schooljaar 2020-2021 gaan we ondersteuning aanbieden vanuit het adviesteam, niet alleen op welke
ambities passend zouden zij bij de schoolweging, maar ook welke interventies de school zou moeten
inzetten om die gestelde ambities te behalen. Daarnaast zal er tijdens de verantwoording aan het
bestuur in het MARAP-gesprek extra aandacht zijn voor het behalen van de ambities en wat daarvoor
nodig is. Er komt meer aanbod over rekeninstructie en rekenleerlijnen in de Academie passend bij de
visies van Flores.

3.4.   Sociale veiligheid leerlingen
Vanuit de visie en onze ambities beschrijven we hoe wij bij Flores Onderwijs omgaan met onze
opdracht: kinderen goed onderwijzen. Met goed onderwijs bedoelen we de brede, totale ontwikkeling
waar kinderen recht op hebben om een goed leven te kunnen leiden. Kinderen goed onderwijzen, dat
doen we samen. Om gelukkig te zijn en tot leren te komen is sociale veiligheid nodig en acceptatie van
onze diversiteit. Onze scholen besteden aandacht aan actief burgerschap, waar het sociale- en
veiligheidsaspect én welbevinden van ieder kind een essentieel onderdeel is. Zij doen dit ieder op een
eigen wijze, passend bij de wijk waarin de school staat, passend bij de actualiteit van onze snel
veranderende samenleving, maar met allemaal hetzelfde doel: ieder kind gelukkig. Op onze scholen is
burgerschap daarom een vast onderdeel van het aanbod in de vorm van een doorlopende leerlijn. De
sociaal emotionele ontwikkeling is en de sociale veiligheid zijn belangrijke voorwaarden om te komen
tot burgerschap. 
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De sociale veiligheid en de sociaal emotionele ontwikkeling worden jaarlijks op schoolniveau
gemonitord en geëvalueerd, om tijdig te signaleren en te interveniëren daar waar nodig. Op
stichtingsniveau willen we dit inzichtelijk hebben middels Vensters PO. Daar moeten de resultaten van
sociale veiligheid en welbevinden kenbaar worden gemaakt. Dit proces behoeft nog aandacht. De
vervolgstap is om naast de tevredenheidspeilingen, die stichtingsbreed eens in de drie jaar worden
afgenomen, ook jaarlijks de sociale veiligheid en welbevinden op stichtingsniveau te monitoren. Verder
onderzoeken we komend schooljaar hoe we ook de sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap
kunnen monitoren voor heel Flores.

3.5.   Passend Onderwijs

3.5.1.   De doelen van passend onderwijs vanuit de lumpsum

Passend onderwijs zien we onder andere als het aanbieden van een passend curriculum om vanuit
educatief oogpunt gelijke kansen te kunnen bieden. Alle kinderen kunnen binnen Flores Onderwijs
scholen hun kerndoelen behalen. Passend onderwijs is ook aanbod bieden dat voldoet aan de brede
ontwikkeling van kinderen. Naast taal, rekenen en actief burgerschap besteden we tijd en aandacht aan
het onderwijzen van andere kennis en vaardigheden, zoals bewegen, kunst & cultuur, natuur,
wetenschap & techniek en duurzaamheid. Passend bij de populatie wordt hierin aanbod verzorgd.

3.5.2.    De doelen van passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband

Flores participeert in het samenwerkingsverband PassendWijs dat verantwoordelijk is voor het
inrichten en realiseren van Passend Onderwijs binnen het primair onderwijs in de gemeenten Arnhem,
Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum. Het samenwerkingsverband PassendWijs
bestaat in totaal uit 20 besturen en 120 scholen voor primair onderwijs. Hierin zijn scholen voor
regulier, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO)  vertegenwoordigd.
Ons samenwerkingsverband werkt aan een passende onderwijsomgeving voor alle leerlingen en voor
leerlingen met extra onderwijsbehoeften in het bijzonder. De missie van het samenwerkingsverband is
dat ieder kind zich veilig en gerespecteerd voelt en een optimale ontwikkeling doorloopt in het primair
onderwijs. Ons onderwijs organiseren wij zo thuisnabij mogelijk. Wij verstaan hieronder dat “het kind
kan zijn en blijven op de school van voorkeur”.

Stichting Samenwerkingsverband PassendWijs heeft diverse doelen geformuleerd in het
ondersteuningsplan 2019- 2023:

● Versterken basisondersteuning
● Terugdringen bureaucratie
● Terugdringen van het aantal verwijzingen speciaal onderwijs naar het landelijk gemiddelde
● Samenwerking met ketenpartners versterken

De wijze waarop Flores de middelen die in 2020 vanuit het samenwerkingsverband  zijn ontvangen
heeft ingezet wordt toegelicht in paragraaf 7.9 Geld van samenwerkingsverbanden (passendwijs).

3.5.3.    Vaststellen van de doelen met onze stakeholders

De missie en doelen van het samenwerkingsverband zijn tot stand gekomen door intensief overleg met
alle leden van de deelnemersraad (ieder aangesloten bestuur vaardigt een bestuurslid af naar de
deelnemersraad). Ze zijn vastgesteld tijdens een beleidsdag in december 2019. Ons
samenwerkingsverband heeft een hoger verwijzingspercentage dan het landelijk gemiddelde. Als we
kijken naar de landelijke cijfers zou het mogelijk moeten zijn om meer kinderen in het reguliere
onderwijs te houden. Vandaar dat het terugdringen van verwijzingen een belangrijke doelstelling is. Dit
vraagt echter ook versteviging van de basisondersteuning en intensieve samenwerking met belangrijke
stakeholders.
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3.6. Onderwijsachterstanden
Flores heeft een aantal scholen die onder het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) vallen. Flores werkt
samen met stichting PAS om deze scholen adequaat te ondersteunen, zodat deze scholen de bewezen
effectieve interventies inzetten, zodat de achterstanden van deze leerlingen worden weggewerkt.
Stichting PAS ondersteunt en adviseert onder andere bij de voor- en vroegschoolse educatie (VVE),
daarnaast werken we samen aan de programma’s met focus op kansengelijkheid:
● Vroegsignalering & educatie (0-6) en
● Doorontwikkeling & vergroten perspectief (4-14 jaar).

Door het vervallen van de gewichtenregeling ontvang Flores Onderwijs zowel middels de rijksbijdrage
alsmede via de gemeente onderwijsachterstand gelden. In het jaar 2020 is middels de rijksbekostiging
een bedrag van € 2.977.025 ontvangen. Aan gemeentelijke OAB gelden is € 726.656 ontvangen. Dit is
behoudens de gelden voor de zomerschool en de gelden voor nieuwkomers en neveninstroom.

De rijksbekostiging van de OAB middelen verdeeld conform de achterstandsscores, zie onderstaande
tabel.

School Rijksbekostiging OAB

Binnenstad €4.441

De Expeditie €66.336

De Lingelaar €81.537

De Monchyschool €177.055

De Parkschool €238.220

De Witte Vlinder €180.687

Het Jongleren €23.784

het Mozaïek €1.063.400

Hugo de Grootschool €423.422

IKC De Klimboom €30.700

Jan Ligthartschool €20.718

KC De Werf €595.200

OBS Da Vinci €64.916

De Sterrenkring €6.608

Eindtotaal €2.977.025
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De gemeentelijke OAB middelen zijn verdeeld volgens de achterstandsscore, zie onderstaande schema.

Brinnr Schoolnaam Som van saldo

03XV ‘t Panorama €2.281

19OM De Witte Vlinder €56.787

19OR De Werf €197.088

19OY De Parkschool €67.058

19RD Hugo de Groot €77.900

19UB De Monchyschool €46.743

19US Het Mozaïek €242.205

19VP Da Vinci €9.038

19VX De Klimboom €5.493

19WE De Expeditie €7.237

19WG De Lingelaar €11.084

29XG Het Jongleren €3.742

Eindtotaal €726.656

De invulling van de achterstandsgelden is per school verschillend. De meeste voorkomende
interventies die scholen doen zijn vooral het inzetten op versterken van de taalontwikkeling:
woordenschat, mondelinge taalvaardigheid en begrijpend lezen door middel van:

● extra handen in de groep (klassenverkleining of een onderwijsassistent)
● taalaanbod te versterken, bv door gebruik te maken van LOGO 3000
● leertijdverlenging door kinderen 1-op-1 meer leertijd te bieden
● samen te werken met ouders en aanbod in de wijk (bv mbv  kansrijk opgroeien)
● samenwerken met voortgezet onderwijs, zodat overgang PO-VO beter verloopt

Daarnaast doen een aantal scholen met met het Werkplaats Onderzoek van Arnhem en Nijmegen
(WOAN), waarin kansengelijkheid centraal staat en scholen leren welke interventie werken en hoe deze
effectief ingezet kunnen worden.

3.7. Samenwerkingsverbanden

3.7.1. CLC Arnhem PO

In stichting CLC Arnhem PO werkt Flores Onderwijs samen met Delta Scholengroep aan vier
programmalijnen (samen opleiden, leren en lesgeven met ICT, maakonderwijs-kunst & cultuur en sport
& bewegen) en is er in een 5e programmalijn vrije ruimte voor dat wat wil ontstaan, kansen die wij zien
(zie jaarverslag stichting CLC Arnhem PO). Vanuit de programmalijnen wordt intensief samengewerkt
met diverse partners in de driehoek onderwijs, onderzoek en opleiding. Vanuit een duidelijke
vraagarticulatie vanuit onze scholen, opgehaald door de programmamanagers, wordt in de driehoek
onderzocht wat werkt en nodig is in de school, het klaslokaal om deze programmalijnen duurzaam
onderdeel te laten worden van het curriculum van de scholen met impact op het leren van kinderen.
De opleiding wordt actief betrokken om inzichten ook daar van betekenis te laten zijn en opleiders
actief te betrekken bij dat wat nodig is in het onderwijsveld.
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3.7.2. Stichting PAS

In de stichting PAS werken Flores Onderwijs, Delta Scholengroep en de gemeente Arnhem via twee
programmalijnen (vroegsignalering en vergroten van de wereld) aan kansengelijkheid in het Arnhemse
onderwijs (zie jaarverslag stichting PAS). Armoedebestrijding, diversiteit en inclusie zijn hierbij
belangrijke thema’s. Hier wordt intensief samengewerkt met voorschoolse partijen en de eenpitters in
de stad. De samenwerking met het VO krijgt steeds meer vorm.

3.7.2. SWSOH

In de stichting SWSOH werken Flores Onderwijs en Delta Scholengroep samen om het beheer en de
exploitatie van onze SamenWoonScholen en het onderwijshuis transparant, efficient en effectief vorm
te geven (zie jaarverslag SWSOH). SWSOH is daarmee vooral een beheersstichting, hoewel
grootscheepse renovatie, dan wel nieuwbouw van SamenWoonScholen financieel en organisatorisch
ook via deze stichting verlopen. Momenteel is dit aan de orde voor de nieuwbouw van het
schoolgebouw ‘De Krakeling’ waarin de Da Vinci school van Flores en De Ommelander van Delta in
gevestigd zijn. Tevens heeft afgelopen jaar een gebouw schouw voor het meerjarenonderhoud van
deze scholen plaatsgevonden. Op basis hiervan is het onderhoud aan deze panden planbaar en
voorzien. Vanuit de solidariteitsgedachte is dit onderhoud onderdeel van onderhoudsvoorziening van
Flores Onderwijs.  Ook heeft deze stichting op het gebied van beheer en onderhoud eigen
aanbestedingen gedaan ofwel vanuit efficiency geparticipeerd in aanbestedingen van Flores danwel
Delta. Dit betreft bijvoorbeeld afvalverwerking en schoonmaak.

3.8. Bestuurs Onderzoek Inspectie
Op 1 september 2020 heeft het startgesprek met de inspectie van het onderwijs plaatsgevonden. Het
bestuur heeft tijdens dat gesprek een korte samenvatting gegeven van de stand van zaken bij Flores
Onderwijs op de onderwerpen: strategisch beleid, governance, corona en is nader ingegaan op een
aantal specifieke scholen. In het startgesprek zijn alleen de hoofdlijnen besproken. Als gevolg van
COVID-19 heeft de inspecteur niet alle onderzoeken kunnen uitvoeren die op de planning stonden. In
overleg is besproken om het onderzoek bij  Flores Onderwijs met een jaar uit te stellen. Dat is mede
ingegeven omdat dat inspecteur geen aanleiding had om nader onderzoek uit te voeren en op basis
van de presentatie en opgevraagde informatie het vertrouwen heeft uitgesproken in het bestuur en de
professionaliseringsslag die Flores Onderwijs heeft gemaakt en aan het maken is.

3.9.    Klachten
Flores werkt met twee externe vertrouwenspersonen en twee externe klachtenfunctionarissen. In het
schooljaar 2018-2019 was een sterke afname zichtbaar van het aantal meldingen bij de
klachtenfunctionaris. Het schooljaar 2019/2020 laat hetzelfde beeld zien als het jaar daarvoor. Een
aanwijsbare aanwijzing voor het afnemen van het aantal klachten lijkt de rust in de schoolleiding te zijn.
Ook dit jaar zien we daar de gevolgen van als het aankomt op (vermindering van) klachten. Klachten en
meldingen worden zoveel mogelijk op schoolniveau opgepakt. In de verschillende meldingen is als
gemene deler zichtbaar dat we winst kunnen behalen door tijdig en juist te communiceren. Het is
belangrijk dat de schoolleiding zichtbaar maakt welke acties worden uitgezet in het specifieke geval.

De externe vertrouwenspersonen en de externe klachtenfunctionarissen bezoeken ook met enige
regelmatig het directeurenoverleg waar onze directeuren worden bijgepraat over de klachtenregeling
en de werkzaamheden van vertrouwenspersonen en klachtenfunctionarissen. Tijdig inschakelen door
directeuren van hulp kan namelijk ook bijdragen aan de vermindering van klachten. De externe
vertrouwenspersonen en de externe klachtenfunctionarissen zijn ook aanwezig bij de scholingsdagen
voor de interne vertrouwenspersonen. In het aanbod van de academie staan cursussen voor de interne
vertrouwenspersonen in het kader van sociale veiligheid zodat onze mensen constant blijven
ontwikkelen.
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Aantal meldingen bij 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Externe vertrouwenspersoon 17 16 14

Klachtenfunctionaris 23 8 8

Landelijke Klachtencommissie 1 1 0

De klachtenregeling is te vinden op de website van Flores Onderwijs.
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4. Personeel & professionalisering

4.1. Strategisch personeelsbeleid
Het strategisch beleidsplan 2020-2025 biedt een goed handvat om tot strategisch personeelsbeleid te
komen. Zo hebben we afgeleid van onze visie op leren ‘ieder kind kan alles leren’ voor ons strategisch
personeelsbeleid de ambitie ‘je kunt alles leren’ opgesteld. Die ambitie leidt tot de volgende
strategische doelen:

● Iedere professional binnen Flores Onderwijs is actief en gezamenlijk bezig met kennisdeling en
de ontwikkeling van hun (persoonlijk) vakmanschap.

● Flores Onderwijs staat binnen de regio bekend als een professionele en ambitieuze organisatie,
een aantrekkelijke werkgever en een betrouwbare, betekenisvolle en zichtbare
samenwerkingspartner.

In 2020 hebben we een aantal bouwstenen binnen het personeelsbeleid verder uitgewerkt, namelijk de
R&O gesprekscyclus (in AFAS), de duurzame inzetbaarheid (DI), functiebeschrijvingen en het vijf gelijke
dagen model.

R&O-cyclus
Om de kwaliteit van het personeel in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van een resultaat en
ontwikkelingsgesprekken cyclus (R&O-cyclus). Deze gesprekken worden meerdere malen per jaar
gevoerd met onze professionals en minimaal één keer in de vier jaar tijd is er een beoordeling. Bij
medewerkers met een tijdelijk contract gaat een beoordeling vooraf aan het aanbod voor een contract
voor onbepaalde tijd.

In oktober 2020 is de R&O-cyclus in AFAS live gegaan. AFAS is het systeem dat door Flores Onderwijs
wordt gebruikt om haar bedrijfsprocessen te automatiseren en te optimaliseren. Zo zijn de
personeelsdossiers in AFAS opgenomen en kunnen vanaf dit jaar voor leerkrachten de R&O gesprekken
in AFAS worden gezet. Dat heeft als voordeel dat de personeelsdossiers voor onze professionals te
allen tijde zijn in te zien en dat informatie over onze professionals maar op één plek is opgeslagen in de
toekomst. Door de informatie goed in AFAS te zetten kan inzicht worden verkregen in de individuele
scholen en het totaal binnen de stichting als het gaat om een vlootschouw of monitoring van
ontwikkelingen en scholing van  onze professionals. AFAS levert daarmee belangrijke input voor de
Strategische PersoneelsPlanning (SPP). Het SPP is voorwaarde voor een adequaat personeelsbeleid en
dat wordt een belangrijke speerpunt in ons strategisch HR beleid de komende jaren.

De R&O-cyclus moet voor onze directeuren nog een plek krijgen in AFAS. In 2020 is gestart met het
ontwikkelen van een kwaliteitskaart effectief leiderschap: van goed naar excellent. Door COVID-19 heeft
de bespreking van de kwaliteitskaart met directie en staf vertraging opgelopen. De monitoring en
begeleiding van de professionele ontwikkeling van directeuren wordt gedaan middels de 360 graden
feedback van Zenger en Folkman (Z&F). Uit onderzoek blijkt dat er een zeer sterke correlatie bestaat
tussen het vragen om feedback en de algehele leiderschapseffectiviteit van leiders (Folkman, 2015).
Feedback is essentieel op weg naar verbetering en verandering. Bovendien is voor het bereiken van
professionaliteit het geven van feedback een belangrijk onderdeel dat, net als bij leren, vaak én goed
moet worden ingezet. Door je leiderschapseffectiviteit te versterken vergroot je je impact en je
medewerkersbetrokkenheid. De uitkomsten van de feedback worden verwerkt in een persoonlijk
ontwikkelplan, dat wordt besproken in de R&O-cyclus.
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Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag
Flores Onderwijs stuurt op een professionele cultuur en vakmanschap bij haar leerkrachten. Het gevolg
van dit beleid is dat er vaker en eerder over functioneren en ‘mee willen en kunnen doen’ wordt
gesproken met haar medewerkers. Het uitgangspunt daarbij is dat niet alleen ieder kind alles kan leren,
maar ook onze medewerkers alles kunnen leren. Toch zien we vaker dan voorheen dat deze hoge
verwachtingen schuurt bij medewerkers. Sommige kunnen en andere willen niet mee in onze
professionalisering. Van deze mensen nemen wij in zo’n geval afscheid. Uiteraard gaan we daar
zorgvuldig en integer mee om. In 2020 zijn er bij Flores Onderwijs 20 vaststellingsovereenkomsten
(VSO) gesloten en 4 ‘eigen’ wachtgelders ontstaan.

Mobiliteit
De afgelopen jaren hebben we geconstateerd dat het concept mobiliteit een negatieve weerklank heeft
in onze organisatie, terwijl dit vanuit zowel professionalisering als voor de kwaliteit van het onderwijs
een positief en effectief middel zou moeten zijn om te groeien en te ontwikkelen. Daarnaast merken we
dat leerkrachten van onze OAB scholen naar reguliere scholen gaan, maar dat we die beweging
eigenlijk nooit (op een enkele uitzondering na) in omgekeerde beweging zien. Vanuit die constatering
zijn we in 2020 gestart met een groep bestaande uit vier directeuren, een recruiter en een HR-adviseur
om mobiliteit positiever op de kaart te krijgen door mobiliteit binnen de stichting positiever te framen
in de communicatie en daarnaast zal de groep voor de zomervakantie in 2021 met een evaluatie en een
verbetervoorstel komen zodat we mobiliteit de komende jaren beter kunnen inzetten als middel om
onze mensen te ontwikkelen naar professionals.

Functiebeschrijvingen
Als gevolg van de nieuwe CAO die begin 2020 van kracht werd, is Flores Onderwijs gehouden haar
functiebeschrijvingen en waarderingen aan te passen. Die aanpassing heeft als gevolg van personele
wisselingen en COVID-19 vertraging opgelopen. De OOP-functies zijn in 2020 aangepast, de functies
van directeuren staan voor 2021 op de planning. Voor de directeuren is het de bedoeling dat de
functies toekomstbestendig worden opgesteld. Dat betekent dat de functies moeten passen binnen
onze ‘Expeditie’ en mee moeten kunnen bewegen in onze DLK-ontwikkeling. Onze intern begeleiders
willen we ook beter passend maken bij de ‘Expeditie’. We gaan bewegen van intern begeleider naar
kwaliteitscoördinator. Van focus op het organiseren van de (extra) zorg binnen de school, naar focus op
het organiseren van kwaliteit in de school. Deze nieuwe rol sluit ook goed aan bij de ontwikkeling van
PLG’s binnen onze scholen.

Vijf gelijke dagen
Vanuit onze visie op professionaliseren en veranderen investeren alle 34 scholen van stichting Flores
Onderwijs in professionele ontwikkeling en samenwerken van leraren en de ontwikkeling van een
lerende organisatie met een professionele schoolcultuur waarin samenwerken en samen leren centraal
staat. Een belangrijk onderdeel hiervan is, naast te kijken naar culturele factoren, te kijken naar de
structuur binnen de scholen, dat wil zeggen: de organisatie van processen in de school. Een belangrijke
factor die meespeelt in de organisatie van processen is tijd. Onderzoek naar de inrichting naar
schooltijden heeft geleid tot de aanbeveling om stichtingsbreed het vijf-gelijke-dagen-model in te
voeren, zodat bijvoorbeeld de scholing van onze professionals verspreid kan worden over meerdere
dagen in een week en voor iedereen op dezelfde momenten kan plaatsvinden. Het beleidsvoorstel is in
2020 omgezet in een implementatievoorstel waarbij de komende tijd een aantal scholen als pilot
overgaan naar het vijf-gelijke-dagen-model. Na evaluatie van die pilot zal worden besloten of het
vijf-gelijke-dagen-model voor de hele stichting verplicht zal worden gesteld.

4.2. Verzuim en vervanging

Verzuim
Als gevolg van de COVID-19 situatie zijn de verzuimcijfers minder goed vergelijkbaar met voorgaande
jaren. Het vele verplichte afwezig zijn met een hoestje of een snotneus heeft het beeld vertroebeld. We
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hebben er voor gekozen om de afwezigheid in afwachting van bijvoorbeeld een coronatest apart te
registreren. De verzuimcijfers laten over de afgelopen jaren het volgende beeld zien:

Verzuimpercentage Duur verzuim in dagen Meldingsfrequentie

Jaar 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Fluvius 7,64 8,43 7,06 6,00 18,86 37,04 18,75 17,00 0,96 1,00 0,95 0,86

De Basis 6,52 6,21 5,37 5,41 20,04 26,40 14,74 17,00 1,21 0,99 1,01 0,92

Voor 2020 is het beeld voor Flores Onderwijs als één stichting als volgt:

Verzuimpercentage Duur verzuim in dagen Meldingsfrequentie

Flores
Onderwijs

2020 2020 2020

5,56% 13,926 1,03

De verwachting dat er door COVID-19 gezien het contact beroep een hoger verzuim zou ontstaan is niet
uitgekomen. De ingezette trend, afname van het verzuim binnen Flores, zet namelijk door. We zien dat
de ingezette interventies door intensieve begeleiding van de leidinggevende en ondersteuning van de
inzetbaarheidscoach zijn vruchten afwerpt ook gedurende het afgelopen COVID-jaar. Door het accent
te leggen op preventieve acties, o.a. het goede gesprek in de R&O-cyclus en leren "kijken" naar je
medewerkers en het oppakken van signalen, in plaats van curatieve acties zien we dat het
beïnvloedbare verzuim daalt.  Daarnaast leert de integrale advisering in samenwerking met de O&K
adviseurs dat goed inzichtelijk gemaakt kan worden waar functionerings vraagstukken zich voordoen,
op basis van onderwijs resultaten. Deze input wordt zowel meegenomen in de persoonlijke begeleiding
van medewerkers als ook in de PLG's. Hierdoor is het beter mogelijk tijdig preventieve acties in te
zetten en (dreigend) verzuim te voorkomen.

Vervanging - de flexibele schil en de invalpool
De flexibele schil van Flores Onderwijs omvat 185 medewerkers dat komt neer op 18,95% van het
totaal aantal medewerkers. De flexibele schil is als volgt onderverdeeld:

● 76 medewerkers met een bepaalde tijd contract (41,08%);
● 62 oproepkrachten (bepaalde tijd zonder definitieve einddatum) (33, 51%);
● 12 stagiaires met een leer-werkplek (6,49%);
● 20 medewerkers via payroll (10,81%);
● 12 ingehuurd via een andere organisatie (6,49%);
● 3 ZZP’ers (1,62%).

Voor Flores Onderwijs is een flexibele schil noodzakelijk omdat bij afwezigheid een leerkracht bijna
altijd vervangen moet worden. Daarbij gaat het niet alleen om vervanging bij ziekte, maar ook de
vervanging van leerkrachten in verband met verlof en studiedagen. Daarnaast is de vraag naar invallers
niet altijd even groot. In de maanden januari tot en met  maart is het verzuim hoger bijvoorbeeld hoger
dan in de rest van het jaar. Een deel van die afwezigheid wordt vervangen door onze eigen invalpool
met medewerkers die een vast contract hebben en het hele jaar ingezet kunnen worden. De omvang
van de pool is gebaseerd op het gemiddeld verzuim over 3 jaren en is daarmee niet groot genoeg om
de pieken op te kunnen vangen. Om de pieken op te vangen worden er ook oproepkrachten ingezet.
Daarnaast worden voor de opvang tijdens piekperiodes ook een deel van de stagiaires ingezet middels
een leer-werkovereenkomst. De ingehuurde zzp’ers worden veelal ingezet voor projecten. We proberen
zoveel mogelijk te voorkomen dat we zelfstandigen voor de klas zetten. Payrollconstructies worden
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ingezet voor tijdelijke vacatures of vacatures waarvan de omvang kleiner is dan 0,6 fte. Omdat
payrolling relatief duur is, is het inzetten van die mogelijkheid de allerlaatste optie om in te zetten.

4.3. Werkdruk en werkdrukmiddelen
Voor het schooljaar 2019-2020 is € 229,29 per leerling aan werkdruk middelen beschikbaar gesteld.
Flores Onderwijs heeft derhalve voor het schooljaar 2019-2020 een bedrag van € 2.090.166 ontvangen
op basis van de 1 oktobertelling van 2019.  De middelen zijn naar rato van het leerlingaantal verdeeld
over onze scholen. Elke school heeft, samen met het team, en met instemming van de
personeelsgeleding van de MR een bestedingsplan ingeleverd dat een bijdrage levert aan de
werkdrukvermindering op de school.

Al onze scholen hebben dus zelf de wijze bepaald waarop de beschikbare middelen ingezet worden.
Omdat in het eerdere schooljaar ook al werkdruk middelen zijn ontvangen, hebben we onze scholen
gevraagd om de inzet van de eerder verkregen gelden te evalueren. Op basis van die evaluatie is er
soms een kleine aanpassing van de besteding van de gelden doorgevoerd, maar we hebben gezien dat
de meeste scholen de ingezette lijn als succesvol hebben ervaren en op dezelfde voet door zijn gegaan
in de besteding van de middelen. Er zijn drie veel voorkomende manieren waarop de werkdruk
middelen worden aangewend. Het inzetten van een onderwijsassistent of een (extra)leerkracht komt
het meeste voor. Daarnaast zien we dat op scholen een zogenaamde  ‘event manager’ wordt ingezet
die de evenementen, zoals bijvoorbeeld de paasviering en sinterklaas, op school organiseert. Ook zien
we extra inzet van een vakleerkracht gym veel voorkomen. De gymles hoeft zo niet gegeven te worden
door de eigen leerkracht en die kan de vrijgekomen tijd anders besteden.

Naast de inzet van de werkdruk middelen, zijn er ook niet-financiële maatregelen genomen om de
werkdruk te verminderen. We bieden via onze Flores Academie een aantal trainingen en cursussen aan
gericht op het vergroten van mentale ruimte en weerbaarheid van onze professionals. We merken dat
de trainingen ook bijdragen aan het werkplezier en daardoor de werkdruk als minder hoog wordt
ervaren.

Kostensoort werkdrukmiddelen Bedrag

Personeel €1.613.143

Extern Personeel €253.695

Vakdocenten (gym en muziek) €183.416

Materieel €22.802

Professionalisering €9.613

Overig €27.829

Totaal €2.110.499

4.4. Startende leerkrachten
Sinds vorig schooljaar kent Flores startersbeleid waarbij aandacht is van de ontwikkeling van onze
leerkrachten van startbekwaam naar basisbekwaam en de ontwikkeling van een professionele
identiteit. Het startersbeleid is ook bedoeld om stress en uitval bij startende leerkrachten te
voorkomen. Momenteel heeft Flores Onderwijs 11 eerstejaars starters, 23 tweedejaars en 7 derdejaars
startende leerkrachten, waarbij de starters op een aantal van onze OAB scholen niet zijn meegeteld,
omdat zij een voor OAB-scholen specifieke startersbegeleiding ontvangen. In totaal is ongeveer 5% van
alle medewerkers als starter te kwalificeren.
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De begeleiding is maatwerk en vindt plaats in de inductiefase, de eerste drie jaar na het behalen van
het PABO diploma. Per starter kan na het eerste jaar een begeleidingsprogramma op maat worden
ingericht afhankelijk van de wensen van de school en de resultaten van het eerste jaar. In het tweede
en derde jaar van de inductiefase neemt de startende leerkracht in ieder geval deel aan de
intervisiebijeenkomsten met een verplichtend karakter, waar onder andere de visies van Flores
Onderwijs worden behandeld. Daarnaast kunnen starters gebruik maken van het aanbod van de Flores
Academie dat gericht is op starters.

Binnen de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) is een afvaardiging van Flores Onderwijs, Delta, de
Onderwijsspecialisten en de HAN aan de slag met het onderwerp samen opleiden en dus ook de
begeleiding van starters en professionalisering. Zij gaan de startersbegeleiding evalueren en
onderzoeken welk professionaliseringsaanbod nodig is voor starters in de regio Arnhem.
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5. Huisvesting en facilitair

5.1. Gemeente Arnhem
In 2017 is het Integraal HuisvestingsPlan Primair Onderwijs Arnhem (IHP PO) 2017 – 2026 vastgesteld
door de gemeenteraad van Arnhem. Het IHP PO bevat naast een strategisch deel met afspraken ook
een operationeel deel, waarin staat welk vastgoed gedurende de looptijd van het IHP PO gerenoveerd
of nieuw gebouwd wordt. Sinds de vaststelling door de gemeenteraad worden de projecten van dit IHP
PO uitgevoerd volgens het uitvoeringskader dat in het bestuurlijk overleg is vastgesteld in december
2017.

Conform het IHP PO is Flores Onderwijs in principe in alle projecten bouwheer. Voor de eigen
nieuwbouw- en renovatieprojecten is Flores een samenwerking aangegaan met HEVO om het
bouwheerschap gezamenlijk in te vullen via risicodragend projectmanagement. Taken,
verantwoordelijkheden zijn op deze manier helder. Voor de uitvoering van het IHP is een draaiboek
vastgesteld, waarin de werkwijze en samenwerking tussen schoolbestuur en gemeente zijn
omschreven. Er is bijvoorbeeld een regulier overleg ingesteld tussen Flores Onderwijs en de afdelingen
Beleid & Regie en Vastgoed van de gemeente Arnhem. In dit overleg worden de processen die nodig
zijn voor de realisatie van de projecten uit het IHP bewaakt. Zaken die buiten de kaders van het IHP
vallen worden voorgelegd aan het reguliere bestuurlijke overleg. Voor projecten in samenwerking met
andere stichtingsbesturen wordt per project bekeken hoe het bouwheerschap wordt ingevuld. De
uitbreidingsprojecten worden door onze eigen medewerkers uitgevoerd. Dankzij het IHP is ook een
betere onderhoudsstrategie mogelijk voor onze scholen waar op korte termijn geen nieuwbouw plaats
vindt. Gelden voor onderhoud kunnen effectiever en efficiënter ingezet, doordat duidelijk is welke
locaties niet of in mindere mate onderhouden hoeven worden.

Vanaf 1 januari 2021 is de bouwregelgeving aangescherpt in het kader van de energietransitie en het
klimaatakkoord. Vanaf 1 januari 2021 zijn BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) eisen van kracht en is
de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) in het bouwbesluit vervangen door BENG. In het IHP PO van de
gemeente Arnhem is de verdeling tussen bijdrage van de gemeente Arnhem en de eigen bijdrage van
Flores Onderwijs gebaseerd op de verplichting van de gemeente Arnhem om minimaal een budget
beschikbaar te stellen waarmee een schoolgebouw gebouwd kan worden volgens het Bouwbesluit. Bij
verzwaring van de wettelijke eisen na invoering BENG, verandert ook de wettelijke taak van de
gemeente Arnhem, en daarmee ook de noodzakelijke financiële bijdrage. Als gevolg daarvan zal ook de
hoogte van de eigen bijdrage van Flores Onderwijs wijzigen. Hoe de verdeling uitpakt voor Flores
Onderwijs zal in de loop van 2021 duidelijk worden.

In 2020 waren er zes nieuwbouwprojecten in voorbereiding of uitvoering. Een daarvan - De Klimboom -
is in 2020 opgeleverd. Daarnaast zijn er twee uitbreidingsprojecten in voorbereiding en vindt er
momenteel voor drie scholen een haalbaarheidsonderzoek en visievorming plaats ten aanzien van de
herhuisvesting. In 2021 zullen er weer nieuwe projecten conform het IHP opgestart worden. In 2020
waren de volgende projecten onderhanden:

● Nieuwbouw Confetti - in 2020 gestart met de bouw, er wordt medio 2021 opgeleverd.
● Nieuwbouw De Krakeling - in 2020 is het voorlopig ontwerp vastgesteld
● Nieuwbouw De Piramide - in 2020 is samen met Delta scholengroep een visie op het SBO

-onderwijs vastgesteld en het programma van eisen is gereed
● Vervangende nieuwbouw van de Parkschool en de IBN-i-Sina. In 2020 is het Programma van

Eisen opgesteld en is via een Europese selectieprocedure een architect geselecteerd. Op dit
moment bevindt het project zich in de voorontwerpfase.

● De uitbreiding van de Jozef Sartoschool is in het najaar van 2019 aanbesteed. Er is vertraging
opgelopen, aangezien de welstandscommissie aanvullende eisen heeft gesteld en die eisen
financiële impact hebben. Voorstel is de meerkosten 50%-50% te verdelen (Flores Onderwijs en
gemeente Arnhem).

● Uitbreiding van ‘Panorama - voorontwerp wordt gemaakt door de geselecteerde architect.
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5.2. Gemeente Renkum
In 2020 heeft de Gemeente Renkum ook een proces van herijking van het IHP PO in gang gezet. De
schoolgebouwen in de gemeente Renkum zijn beoordeeld en er hebben een aantal sessies met de
verschillende schoolbesturen plaatsgevonden over de visie rondom onderwijshuisvesting en het
beleidsdeel van het IHP PO Renkum. In 2021 zal het IHP PO Renkum worden vastgesteld. Zoals het er
nu naar uitziet zal er voor De Marienborn in deze planperiode een grootscheepse renovatie dan wel
nieuwbouw plaatsvinden.

De nieuwbouw van basisschool De Dorendal zal, samen met openbare basisschool De Atlas en
samenwerkende kinderopvang, onderdeel uitmaken van een LeerOntmoetingsCentrum in het hart van
Doorwerth (uit oud IHP PO Renkum). De gemeente Renkum, Flores Onderwijs en PPO De Link hebben
hierover in 2020 kaderstellende afspraken gemaakt. Flores Onderwijs zal namens de betrokken partijen
optreden als bouwheer en heeft recent in samenspraak met alle betrokkenen een programma van
eisen opgesteld.

5.3. Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Flores Onderwijs. Eigenlijk is het op alle vlakken waar
Flores actief in is zowel op bestuurlijk als op schoolniveau terug te zien. Binnen de scholen is
duurzaamheid een onderwerp doorgaans gekoppeld aan vakken als wereldoriëntatie, maar ook in de
creatieve vakken. Er kunnen prachtige kunstwerken gemaakt worden van restmateriaal.  Ook doen
diverse scholen mee aan de schooldag van de duurzaamheid. Het doel is dat leerlingen zich realiseren
dat ze onderdeel zijn van een groter geheel en dat een duurzame samenleving impliceert dat ze elkaar
en een gezonde aarde nodig hebben. Ook hebben veel van onze leerlingenraden dit onderwerp vanuit
de eigen drijfveren op de agenda staan en bespreken hun ideeën en initiatieven met de directie. Flores
maakt op vele gebieden verantwoorde duurzame keuzes. Dit betreft onze scholen in brede zin, dus
gebouw en plein, maar ook de inkoop en aanbesteding op bestuurlijk niveau.

Vanuit het integraal huisvestingsplan staat er voor Flores Onderwijs veel nieuwbouwprojecten op de
planning. Bij een nieuwbouw is duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel. Er wordt bijna
energieneutraal gebouwd en we maken gebruik van nieuwe technieken voor duurzame oplossingen
zoals warmtepomp installaties en circulair  bouwen. Circulair bouwen is een vorm van duurzaam
bouwen waarbij de principes van circulariteit in de bouw worden toegepast. Een gebouw is circulair als
bij de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden, zonder schadelijke
emissies naar lucht, water en bodem. Maar ook bij bestaande schoolgebouwen investeren we in
duurzaamheid door bijvoorbeeld zonnepaneel te palaatsen en over te gaan op led verlichting.
Natuurlijk is het schoolplein een belangrijk onderdeel om kinderen bewust te maken van hun
omgeving. Samen met gemeente Arnhem hebben wij een intentieverklaring getekend om ons
maximaal in te spannen voor duurzame groene speelpleinen. Buiten spelen en leren in het groen
stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Inmiddels zijn diverse speelpleinen mede met financiële hulp
vanuit de subsidie aangepast op het groene concept. Ook bij de inkoop en aanbesteding is het aspect
duurzaamheid een expliciete verplichting waar we onze partners graag in mee laten denken. Voor de
leermiddelen betekent dit dat we minder tegelijk bestellen, zodat er minder afval ontstaat. De
aanbesteding voor afval heeft bij diverse scholen tot een afvalinzamel traject geleid waardoor het
inzamelen ook nog eens goedkoper werd. Ook met het schoolmeubilair hebben we een partner die
lessenaartjes van nieuwe bladen voorziet en daarmee nog een tweede leven in de school kunnen
krijgen.
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6. ICT, communicatie en inkoop

6.1. ICT
In lijn met het nieuwe strategisch beleidsplan van Flores Onderwijs op basis van de visie ‘Ieder kind kan
alles leren’ zal de visie ‘Leren lesgeven met ICT’ nader worden vormgegeven. De visie heeft altijd de
onderwijskundige ontwikkeling van een school als vertrekpunt. ICT is geen doel op zich, maar staat ten
dienste van het onderwijskundig proces. Door een duidelijke visie op ICT te hebben zijn wij als
onderwijsstichting instaat geweest om vooruit te lopen in ICT ontwikkelingen op andere onderwijs
instellingen. Een positie die ons in het kader van COVID-19 en het inrichten van het onderwijs op
afstand prima van pas is gekomen. Daarbij is het optrekken met voorlopers op digitale ontwikkelingen
en het aanstellen van een informatiemanager in 2020 een belangrijke impuls geweest.

Een aantal van onze scholen heeft ICT als (vast) onderdeel in haar schoolplan of jaarplan opgenomen.
Dit willen we het komende jaar bij al onze scholen realiseren. Digitale methodes, apps en extensies
werden regelmatig uitgebreid en aangepast op basis van de behoefte van de scholen. We streven naar
zowel uniformiteit (binnen bepaalde functionaliteit) als flexibiliteit (het kunnen inspelen op bijzondere
behoeften).

Vanuit de samenwerking met het Community Learning Center (CLC) en iXperium hebben we het
afgelopen jaar een aantal instructie- en professionaliserings bijeenkomsten gehouden voor het gebruik
van onze Google omgeving en de digiborden. Die bijeenkomsten waren vooral toegespitst op het
hybride en afstands onderwijs met behulp van bijvoorbeeld Google Classroom. Na de zomer zijn we
gestart met de Leerkring “leren en lesgeven met ICT” een lang gekoesterde wens die onder druk van
COVID-19 in een stroomversnelling kwam omdat alle professionals genoodzaakt werden in hele korte
tijd extra ICT-vaardigheden te ontwikkelen. De samenwerking met de HAN/ iXperium media mentoren
heeft door meerdere trainingen, inspiratiesessie en begeleiding, zowel digitaal als op school,
bijgedragen aan een groei en het didactische gebruik van ICT in de klas. Onze e-co@ches hebben daar
het afgelopen jaar een voortrekkersrol in gespeeld. Natuurlijk heeft de situatie met de schoolsluitingen
daar een versnelling ingebracht, maar de structuur is verankerd waardoor er een goede basis is om het
didactisch gebruik van ICT verder te implementeren.

Door intensievere samenwerking van informatiemanagement en onderwijsadvies willen we de kwaliteit
van ons onderwijs verder vergroten en onze leraren beter ondersteunen in het opstellen van een
Leerlijn en het werken en lesgeven met ICT. De servicedesk heeft hierin een grote rol gespeeld zeker
ten tijde van de lock downs.

6.2. Informatiebeveiliging en privacy
In 2020 is een AVG-audit voorbereid en uitgevoerd als meting van de situatie op dat moment. De
punten die uit die audit naar voren zijn gekomen zullen in 2021 worden opgepakt en verbeterd. Het
komende jaar gaan we ook aandacht besteden aan de diverse autorisaties binnen IT-systemen en
zullen we daarvoor ook audits laten uitvoeren. De fusie is ook een mooie aanleiding om de
reglementen en gedragscodes eens kritisch tegen het licht te houden en in te richten naar onze nieuwe
organisatie. In 2020 is een beperkt aantal incidenten gemeld. Slechts twee daarvan zijn gemeld aan de
Autoriteit Persoonsgegevens. Naar aanleiding van de meldingen zijn maatregelen getroffen om
herhaling te voorkomen. Privacy bewustzijn en handelen is geen momentopname, maar een continue
activiteit, die door alle werkzaamheden in alle lagen van de organisatie zijn beslag moet krijgen. Daar is
aan gewerkt en daar gaan we dus mee verder, vooral in het licht van recruitment en het inwerken van
nieuwe collega’s.
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6.3. Communicatie

Strategisch beleidsplan 2020 - 2025
Sinds 1 maart 2020 is de fusie een feit en zijn we Flores Onderwijs. Naast een nieuwe naam, een
bijpassende nieuwe huisstijl en een nieuw beschreven identiteit, hebben we het afgelopen jaar ook een
strategisch beleidsplan voor de komende vijf jaar opgesteld. Een plan waar we trots op zijn en dat ons
verder brengt op de Expeditie die we in een  vorige beleidsperiode zijn gestart.

Om onze plannen samen te kunnen realiseren is het belangrijk dat de mensen waarmee wij samen
(willen) werken, ook bekend zijn met onze plannen. Alleen samen kunnen wij onze plannen realiseren.
Samen met kinderen, leerkrachten en ouders in de school, samen als en met partners in de wijk, samen
als professionals van Flores Onderwijs en samen als onderdeel van een groter geheel in de stad, regio
en het land.

Een van de belangrijkste doelen van de afdeling communicatie van dit jaar, was het delen van het
verhaal van Flores, intern en extern, om mensen bekend te laten raken met ons verhaal. onze ambities
en ons plan voor de komende vijf jaar.

Dit doen we door in alle uitingen van het bestuur te beginnen en/of te verwijzen naar de inhoud het
strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan zit goed in het hoofd, hart en buik van onze
bestuurders en waar zij komen, nemen ze dit verhaal mee. Ook in de communicatie uitingen naar
medewerkers (corona attenties, duurzame notitieboekjes t.b.v. de dag van de leraar, kerstlied) wordt
onze identiteit (missie, visie, kernwaarden) altijd als rode draad meegenomen. Daarnaast is het
beleidsplan natuurlijk terug te vinden op de website en op intranet, inclusief de beknopte
publieksversie.
COVID-19 heeft er helaas voor gezorgd dat de geplande roadshow van de collega’s van bestuur langs
medewerkers, samenwerkingspartners en stakeholders, niet door kon gaan. Als alternatief zorgen wij
er nu voor dat ons verhaal in een film wordt vastgelegd, zodat dit aan iedereen getoond kan worden.

Strategisch beleidsplan en communicatie
Vanuit het strategisch beleidsplan leveren wij als communicatie voornamelijk een bijdrage aan het
derde strategische doel: in de regio willen wij bekend staan als een professionele en ambitieuze
organisatie, een aantrekkelijke werkgever en een betrouwbare, betekenisvolle en zichtbare
samenwerkingspartner. Na de zomervakantie zijn wij een implementatiegroep gestart, als klankbord,
om met elkaar te bepalen op welke wijze wij de komende jaren kunnen bijgedragen om dit doel te
realiseren.

Vanuit communicatie kunnen wij op de korte termijn bijdragen aan dit strategische doel op 3 niveaus:
● Flores als community - via intranet en ontmoetingen
● Flores als organisatie via de website en social media kanalen
● Flores als werkgever - via o.a. arbeidsmarktcommunicatie

Op alle drie de niveaus zijn plannen geschreven om het komende jaar verbeteringen aan te brengen.

Flores Onderwijs als werkgever
Waar we het afgelopen jaar al stappen hebben gezet in de uitvoering van de plannen is op het gebied
van Flores als werkgever. Samen met een werkgroep bestaande uit een dwarsdoorsnede van de
collega’s uit de organisatie hebben een beschrijving gemaakt van Flores als werkgever, hebben we
persona’s beschreven en verbetervoorstellen voor de werkenbij site opgehaald. De komende maanden
zullen wij de input van de werkgroep door vertalen naar een professioneel wervingsproces en een
bijbehorende werkenbij site.
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6.4. Inkoop
De fusie heeft ook gevolgen voor de inkoop. Bestedingen die vorig boekjaar nog konden worden
omgeslagen over twee stichtingen. moeten nu bij elkaar opgeteld worden. Dat heeft als gevolg dat
uitgaven sneller op of over de drempelwaardes zitten/gaan en dat we gehouden zijn om meer
contracten aan te besteden.

Om het risico op onrechtmatigheden (verkeerde aanbestedingsvorm/aanbestedingsstrategie) te
voorkomen, vindt er maandelijks een spendanalyse plaats. De spendanalyse geeft inzicht in eventuele
risico’s en daardoor kunnen onrechtmatigheden worden voorkomen. Het afgelopen jaar hebben we
diverse aanbestedingen doorlopen zoals: voor schoonmaak, payrolling, detachering en energie.
Daarnaast zijn er ook meervoudig onderhandse aanbestedingen doorlopen zoals: begeleiding diverse
nieuwbouwprojecten en hygiëne middelen.
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7. Verantwoording van de financiën

7.1. Opstellen begroting
Het jaar 2020 stond voor bedrijfsvoering letterlijk en figuurlijk in het teken van samenwerking. Nadat
de afgelopen jaren veel processen voor De Basis en Fluvius zijn gestroomlijnd kon in 2020 de
daadwerkelijke samenvoeging van beide stichtingen plaatsvinden. Door de samenvoeging is achter de
schermen het beheer vereenvoudigd. Daarnaast heeft verdere ontwikkeling en optimalisatie van de
bedrijfsvoering plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld de uitrol van een resultaat en ontwikkelcyclus
(R&O-cyclus) in AFAS. Er is verder gebouwd aan een integrale samenwerking tussen de afdelingen die
voor de ondersteuning van de scholen bepalend zijn. Dit is terug te zien in de integrale
kwartaalgesprekken, in de gevoerde MARAP-gesprekken en in de samenwerking op het stafbureau.

In de begroting moeten alle aspecten van de bekostiging van een school terugkomen. Dit betekent dat
het personeelsbudget hierin is terug te zien, de werkdruk middelen, de prestatiebox, investeringen,
opleidingen en ingezette leermiddelen. Een begroting is daardoor een financieel doelmatige vertaling
van het schoolplan van een school. Gezien de integrale verantwoordelijkheid mag de directeur zelf wel
de keuze maken op welke wijze deze middelen ingezet worden, natuurlijk in goed overleg met het
team en afstemming met de medezeggenschapsraad.

Prestatiebox
De middelen van de prestatiebox worden ingezet voor cultuureducatie. Doorgaans wordt dit door de
scholen uitgevoerd met een professionele partner zoals in Arnhem het Rozet en wordt daarbij ook
aansluiting met de wijk gezocht. Hierbij wordt door bijna alle scholen deelgenomen aan het programma
cultuureducatie met kwaliteit, waardoor met de matchingsregeling voor het PO veel aandacht gegeven
kan worden aan culturele ontwikkeling van de leerlingen.

Convenantmiddelen
In het jaar 2019 zijn de convenantmiddelen ontvangen. Flores Onderwijs heeft deze middelen ingezet
om de eenmalige uitkering in februari 2020 volledig mee te financieren, alsmede een gedeelte van de
aanvullende eindejaarsuitkering.

Investeringen
Binnen de begroting worden voor een planperiode van vijf jaar investeringen gepland. Ook de afloop
van bestaande investeringen (bijvoorbeeld meubilair, ICT, speeltoestellen) en de daarmee
samenhangende vervangingsaanvraag is zichtbaar in de begroting. Indien de begroting is goedgekeurd
dan kan in het betreffende jaar de aanschaf van het investeringsgoed gedaan worden.

In de wijze van begroten is ook een ontwikkeling doorgemaakt. Van 2016 waarin de nadruk lag op het
correct invoeren van de gegevens in de nieuwe begrotingstool zijn we nu zover dat we niet alleen
werken naar duurzaam vitale scholen maar hebben de scholen het afgelopen jaar ook een een
begrotingsdoelstelling gekregen. Dat betekent dat de scholen een bepaald kader moeten halen zodat
de scholen gezamenlijk bij gaan dragen aan een gezonde reservepositie van de stichting waardoor
stichtingsbreed ruimte wordt gecreëerd voor onderwijsontwikkeling. De begroting heeft nu een scope
van vijf jaar vooruit. Dat betekent dat het scenario-denken belangrijker is geworden. In 2020 heeft dan
ook de focus gelegen op het scenario-denken en daardoor op het integraal kijken naar een school en
naar het totaal van scholen. Elk scenario brengt naast kansen ook risico’s met zich mee en daar moet
op geanticipeerd worden. Daarmee is het risico-denken meer verankerd in de organisatie.
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7.2. Toekomstige ontwikkelingen
Voor de toekomst willen we onze financiele en begrotingsprocessen inrichten op de nieuwe
organisatieprincipes vanuit de Expeditie (als basis voor de nieuwe planperiode). Vanuit de Expeditie
ontstaat er een vraag naar meer transparante schooloverstijgende gegevens zodat die gebruikt
kunnen worden in de Directeuren Leerkringen. Ook de Professionele leergemeenschappen (PLG’s) en
leerteams hebben steeds meer behoefte aan datagedreven sturing om het onderwijs te verbeteren. In
het schooljaar 2020-2021 vindt een oriëntatie plaats voor ten aanzien van een business intelligence
systeem en de mogelijkheden die zo’n systeem Flores Onderwijs kan bieden bij datagedreven sturing.

Ook op financieel gebied anticiperen we op een veelheid aan ontwikkelingen. Een belangrijke
ontwikkeling is de aangekondigde vereenvoudig van de bekostiging. Bij die vereenvoudiging vervalt de
‘financiering op school specifieke kenmerken’ zoals de leerlingverdeling of de gemiddeld gewogen
leeftijd. Dat betekent dat er mogelijk wijzigingen optreden in financiering die onze scholen ontvangen.
De aangekondigde wijzigingen hebben niet altijd een positief effect op de bekostiging van de scholen
is de verwachting. De te verwachten negatieve effecten van de vereenvoudiging van de bekostiging
kunnen mogelijk worden opgevangen door solidariteit binnen de stichting. De effecten en de wijze
waarop die mogelijk gedempt kunnen worden moeten in de komende tijd duidelijk worden.

Daarnaast neemt wet en regelgeving ook voor het onderwijs steeds meer toe. De richtlijnen voor
jaarverslaglegging vragen om meer voorzieningen dan voorheen. Op het gebied van meerjaren
onderhoud wordt in de toekomst een verandering in de systematiek verwacht die tot een voorziening
moet leiden. Dat geldt ook voor de invoering van de wet WAB (de wet arbeidsmarkt in balans). Ook
bestaat de begroting nu en in de toekomst steeds meer uit tijdelijk en  geoormerkte gelden zoals
werkdruk middelen en COVID-19 middelen waarover verantwoord moet worden. Door de insourcing
van Financiën is Flores Onderwijs goed in staat om aan deze verplichting te voldoen.

Bestemmingsreserves
Aangezien in het verleden een aanzienlijke reservepositie is opgebouwd hebben de collega’s van
bestuur in overleg met de Raad van Toezicht bestemmingsreserves gecreëerd, die verantwoorde
investeringen buiten de initiële bekostiging van het PO mogelijk maken. Per jaar wordt de uitnutting van
de reserves gevolgd en aan de hand van de kaderbrief jaar afgeleid van het strategisch plan wordt
opgesteld, beleidsrijke plannen opgesteld, waarvan de keuze is of deze vanuit de reserves dan wel
vanuit de afdracht bekostigd worden.

De investeringen zijn ondersteunend aan het bereiken van de doelstellingen in het strategisch
beleidsplan. Dit betreft de volgende bestemmingsreserves

1. Professionalisering
2. IT en innovatie
3. Huisvesting
4. Schaarste arbeidsmarkt

Ad1. Professionalisering
Het doel van deze bestemmingsreserve  betreft het verhogen van beroepskwaliteit en professionaliteit
van de teams in de scholen. De keuze om stichting breed met PLG’s te gaan werken, past hier ook bij.
Het gaat dan om de kosten die moeten worden gemaakt om PLG’s kwalitatief goed en duurzaam
geïmplementeerd te krijgen. Ook in het kader van deze bestemmingsreserve is extra capaciteit ingezet
om de onderwijskundige kwaliteit te verhogen, alsmede het oprichten van de Flores Academie.

Ad2. IT en Innovatie
Deze bestemmingsreserve is ontstaan om een doelgerichte verbetering binnen het onderwijs te
ondersteunen. Dit betreft onder andere een intensief traject om een regieorganisatie IT in te richten.
Doelstelling van dit traject is ondersteunend te zijn in verschillende vormen van gepersonaliseerd leren
en daarmee de leerwinst van ieder kind te verhogen. Daarnaast hebben afgelopen jaar een vijftal
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scholen meegedaan aan het High Performance Schools-traject,  Het High Performing
Schools-programma is een innovatief, wetenschappelijk onderbouwd veranderprogramma voor
schoolleiders en docenten die grote onderwijsverbeteringen willen doorvoeren in de ontwikkeling van
hun scholen die onderdeel willen zijn van een school waarin álle leerlingen leren en het vakmanschap
van de leerkracht centraal staat. Dit traject betreft twee jaar en zal voor enkele scholen doorlopen in
2021.

Ad 3. Huisvesting
De uitvoering van het integraal huisvestingsplan, zoals met gemeente Arnhem is overeengekomen,
bracht met zich mee dat 10% van de bouwsom aan eigen vermogen van de stichting moet worden
ingebracht. Alle scholen gaan gebouwd worden conform de BENG normering, terwijl de gemeenten
conform bouwbesluit bekostigd worden. BENG bouwen heeft een positief effect op de exploitatie. De
eigen bijdrage die dat met zich  meebrengt in de komende periode zal ten laatste van deze
bestemmingsreserve gaan. In het jaar 2020 is de eigen bijdrage van de nieuwbouw van de school de
Klimboom ten laste van deze bestemmingsreserve gegaan. Zoals beschreven zullen de gemeenten in de
toekomst BENG moeten gaan bouwen. Mogelijk dat een deel van deze bestemmingsreserve dan niet
meer ingezet hoeft te worden. We hebben daar meteen een goede nieuwe bestemming voor (bijdrage
aan ventilatie vraagstuk). In 2021 wordt duidelijk hoe de gemeenten zich opstellen en op welke wijze
Flores Onderwijs hiermee om wilt gaan.

Ad 4. Schaarste – anticiperen op de krimp in de arbeidsmarkt met behoud van kwaliteit
Flores Onderwijs kent op dit moment al niet vervulbare vacatures binnen een aantal onderwijs
voorrangsscholen. De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt laten zien dat dit het begin is van een
dramatisch tekort aan leerkrachten. Voor specifiek moeilijk vervulbare posities waarvan het cruciaal is
dat deze niet te lang onvervuld blijven, zijn ‘eigen’ interimmers aangenomen. Dit betreft de functie van
IB-er en directeur, waarbij het voordeel van Flores Onderwijs is dat deze direct inzetbaar zijn en onze
visie op goed onderwijs ten uitvoer kunnen brengen. Afgelopen jaar zijn de twee interim directeuren
deels vanwege verloop en deels als opvang van ziekte ingezet. De interim IB-capaciteit is daarnaast ook
nog ingezet als versterking van de bestaande onderwijskwaliteit structuur. Tevens zijn er specifieke
trajecten zoals zij-instroom, instroom Leraren in Opleiding die vanuit deze bestemmingsreserve betaald
worden.

7.3.  Exploitatieresultaat Flores Onderwijs
Het jaar 2020 is voor stichting Flores Onderwijs afgesloten met een negatief resultaat van €-2.560.352,
dit ten opzichte van een begroot resultaat van € -1.292.687: een verschil van € -1.267.665 met de
begroting 2020. Het positief resultaat over het boekjaar 2019 bedroeg € 108.809. Doorgaans betreft
een negatieve exploitatie de optelsom van de exploitaties van de scholen. Echter in het jaar 2020 zijn er
een aantal bijzonderheden die via de exploitatie lopen waardoor het beeld afwijkend is.

Een bijzonderheid betreft de eenmalige uitkering in februari 2020  van 2,0 miljoen aan onze
medewerkers  die via onze exploitatie loopt, maar waarvoor de gelden in 2019 zijn ontvangen en als
bestemmingsreserve gereserveerd zijn voor deze kosten. Een tweede bijzonderheid betreft de
getroffen voorziening voor langdurig zieken voor de voormalige Fluvius-medewerkers die na de fusie is
getroffen. We hebben ervoor gekozen om geen herverzekering voor WGA-ERD af te sluiten, maar dit
risico middels een voorziening op de balans op te nemen. Deze voorziening betreft een eenmalige
dotatie van € 882.665 vanuit de exploitatie om die op de balans te zetten. Ten derde is er voor het
onderhoud van de samenwoonscholen een onderhoudsschouw uitgevoerd en op basis daarvan is ook
voor de samenwoonscholen een voorziening groot onderhoud gevormd. Vanwege het
solidariteitsprincipe binnen Flores Onderwijs is voornoemde voorziening samen genomen met de
reeds bestaande onderhoudsvoorziening van de Flores scholen. Dit heeft tot een dotatie van de
voorziening geleid van €200.000. Daarnaast is de eigen bijdrage voor verduurzaming van de
nieuwbouw van de Klimboom ook via de exploitatie naar de bestemmingsreserve gegaan.
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Overzicht bijzonderheden in het resultaat

Begroot resultaat € -1.292.687

Gerealiseerd resultaat €-2.560.352

Eenmalige uitkering
(conventantsgelden)

€ 2.029.000 -/- Dit gaat ten lasten van een
bestemmingsreserve Rijksbekostiging op
de balans

WGA-ERD € 882.665 -/- Dit betreft een voorziening op de balans

Dotatie onderhoudsvoorziening € 200.000 -/- Dit betreft de onderhoudsvoorziening op
de balans

Eigen bijdrage Klimboom € 439.000 -/- Dit gaat ten laste van de
bestemmingsreserve nieuwbouw op de
balans

Genormaliseerd  resultaat (minus
bijzonderheden)

€ 990.313

Wanneer voornoemde bijzonderheden verrekend worden komt de exploitatie op een resultaat van
€990.313 uit.

Rijksbijdrage OCW
De rijksbijdragen zijn € 5.225.535 hoger dan begroot. Die afwijking heeft drie oorzaken, te weten de
verhoogde lumpsumbekostiging, de groeibekostiging en de onderwijsachterstandsgelden.
De verhoogde lumpsum bekostiging heeft met een bedrag van van € 2.649.734 in de afwijking van de
begroting het grootste aandeel. Alle aan de lumpsum bekostiging gelieerde baten zoals personeels- en
arbeidsmarktbeleid (€ 447.749)  en de prestatiebox (€ 93.335) stijgen vervolgens in dezelfde lijn mee.
De rijksbijdragen zijn in 2020 verhoogd naar aanleiding van de nieuwe CAO om zo de toegenomen
personeelskosten te kunnen dekken. Hogere salarissen leiden vervolgens tot een hogere pensioenlast
in het jaar erna. De CAO voor het primair onderwijs is in november 2020 met twee maanden verlengd
en liep tot en met 31 december 2020. Daarbij is afgesproken dat alle medewerkers in december een
extra eindejaarstoelage zouden ontvangen van 0,7 procent van het bruto jaarsalaris in 2020. Deze
uitkering is in december 2020 gedaan.

De tweede oorzaak voor de hogere rijksbijdrage is gelegen in de groeibekostiging die niet is begroot,
het totaal ontvangen bedrag is  € 845.008. Het gaat hierbij om een groei van meer dan 40 leerlingen ten
opzichte van de peildatum 01-10-2018. Deze groei zien we vooral bij: de AMS, de Julianaschool, de
Confetti,de Jan Ligthartschool en Het JongLeren(+ Rivers International school). Ook is er een
groeibekostiging ontvangen voor de Toermalijn. De leerlingtoename bij de Toermalijn is gevolg van het
samenvoegen van twee locaties die wij als fusie hebben gezien en waarvoor fusiegelden waren
voorzien. Die zijn echter voorzichtigheidshalve niet mee begroot. Doordat niet alle wettelijke criteria
voor een fusie werden behaald, zijn er geen fusiegelden ontvangen, maar is de uitbreiding van de
school gezien als leerlinggroei en is er groeibekostiging voor de leerlingen op de nieuwe school
ontvangen.

De derde reden voor de hogere rijksbijdrage is gelegen in de nieuwe gewichtenregeling voor de
onderwijsachterstandsgelden. Dit had voor Flores Onderwijs een positief effect van € 311.754 . Ook is
er een positief verschil op neveninstroom en nieuwkomers van € 276.520. Daarnaast zijn er ook nog
baten uit 2019 binnen gekomen. De beschikking voor de gelden uit 2019 is pas eind februari 2020
ontvangen en is derhalve niet meer meegenomen in de jaarrekening van 2019. Waren deze baten wel
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in 2019 gevallen dan waren de baten asielzoekers en vreemdelingen in 2020 conform de begroting
geweest.

Voor het schooljaar 2019-2020 is € 229,29 per leerling aan werkdrukmiddelen beschikbaar gesteld.
Flores Onderwijs heeft derhalve voor het schooljaar 2019-2020 een bedrag van € 2.090.166 ontvangen
op basis van de 1-oktobertelling van 2019. De middelen zijn naar rato van het leerlingaantal verdeeld
over onze scholen. Voor het schooljaar 2020-2021 is € 251,38 per leerling beschikbaar voor het regulier
onderwijs en voor het SBO is dat € 377,07 per leerling. Voor Flores Onderwijs  is er voor het schooljaar
2020-2021 in totaal een bedrag van € 2.309.051 ontvangen aan werkdruk middelen.

Overige overheidsbijdragen
De overige overheidsbijdragen zijn € 100.366 hoger dan begroot. Dit positieve verschil wordt
veroorzaakt door een tweetal gemeentelijke subsidies, betreffende de subsidies voor iedere school
voor een conciërge met een positief verschil van € 61.613 en de subsidie voor de ID banen met een
positief verschil van € 45.945.

Overige baten
De overige baten laten een negatief verschil zien van € -334.927. Het negatieve verschil wordt
veroorzaakt doordat er lasten van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs geboekt staan terwijl de
baten elders gerubriceerd zijn. Dit betreft €-416.495. Daarnaast zijn er minder opbrengsten ontvangen
omdat we geen personeel hebben gedetacheerd. Dit betreft een bedrag van  € -131.979. Daar
tegenover staat een beperkte groei in de fee’s van de internationale school van € 23.390 en een positief
saldo van de ouderbijdrage van € 46.529 van de overige scholen die op schooljaar wordt ingezet in
plaats van op kalenderjaar.

Personele lasten
De personele lasten laten een realisatie zien van € 5.084.226 meer dan begroot. Het verschil wordt met
name door de loonsverhoging van 4,5% voor al het personeel met vanaf januari (€2.031.000) en de
eenmalige uitkering van 33% van het maandloon en een eenmalig bedrag van € 875 naar rato van de
werktijdfactor, met een totaal bedrag van € 1.600.000. De bijbehorende baten voor de eenmalige
uitkering zijn in 2019 binnengekomen en als bestemmingsreserve gereserveerd om deze extra last in
2020 op te vangen.

Daarnaast is er een overschrijding van € 858.536 op extern ingehuurd personeel, deels vanwege
tijdelijke inzet op werkdruk of de inhaalsubsidie Corona. De eerder genoemde voorziening voor
langdurige zieken WGA-ERD is ook een last die in de exploitatie via de personele kosten is geboekt.

De gelden van PassendWijs voor zware en lichte ondersteuning zijn vanwege een herverdeling binnen
het gehele onderwijs afgenomen voor met name het regulier onderwijs. Hierbij is te zien dat ondanks
de schoolsluitingen waardoor groepsinterventies beperkter waren, toch meer geld nodig was voor de
zorgproblematiek binnen de scholen. Dit heeft geleid tot een overschrijding van € 60.872.

De Flores Academie is er - ondanks Corona - goed in geslaagd het aanbod doorgang te laten vinden en
het aanbod is dan ook goed aangewend. Met de Flores Academie is € 276.375 aan kosten gemoeid.
Ook de High Performance Schools-trajecten zijn doorgegaan en die kosten worden ten laste van de
bestemmingsreserves gebracht. Wat betreft studiedagen en conferenties is een onderschrijding te zien
van €-61.200. Dus noodzakelijke trainingen en opleidingen hebben in aangepaste vorm
plaatsgevonden, maar daarmee is wel een onderschrijding op reguliere opleidingen van €-344.139.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn nagenoeg overeenkomstig de begroting. De afwijking bedraagt € -31.680 minder
dan begroot. Dit betreft met name een afname van aankoop van papieren leermiddelen met een
bedrag van €-24.696. Daarnaast is er op alle andere activa soorten een kleine onderschrijding,
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behoudens op de IT-activa (overschrijding € 8.459), vanwege de extra aanschaf van devices voor het
digitale (thuis-)onderwijs.

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten overschrijden de begroting met € 816.780. De belangrijkste reden voor deze
overschrijding is dat de eigen bijdrage voor verduurzaming van de Klimboom in de exploitatie is
opgenomen. Uiteindelijk is dit bedrag van € 439.000 ten laste van de bestemmingsreserve nieuwbouw
gebracht. Tevens heeft er een dotatie aan de voorziening groot onderhoud plaatsgevonden van €
200.000. Ook zijn er in het kader van Corona meer schoonmaak en sanitaire middelen ingekocht, die
kosten bedroegen € 87.110.

Overige instellingslasten
De overige instellingslasten overschrijden de begroting met € 371.997. Dit wordt veroorzaakt door een
drietal posten, namelijk; bijzondere activiteiten, overige lasten en drukwerk & reproductie. De post
bijzondere activiteiten laat een overschrijding van € 142.391 zien. Belangrijkste oorzaak is een factuur
van € 46.225 van CLC voor extern personeel bijzondere projecten. Dit betreft het vanuit CLC Ixperium
ingezette extra personeel op ICT. Daarnaast is Flores Onderwijs penvoerder voor de subsidie
doorstroom PO/VO presikhaaf. De uitgaven ten behoeve van deze subsidie zijn vanuit die kosten
betaald (eerste subsidie € 72.000). Hier staan ook de kosten voor het subsidie traject ‘Kansrijk
opgroeien’.

De overige lasten overschrijden €180.588. Deze overschrijding is voor een deel te wijten aan de
aanschaf van de CO2 meters om de ventilatie in de schoolgebouwen te registeren ter waarde van
€39.741.

Ook drukwerk en reproductie is bij alle scholen hoger dan gepland. Door de school sluitingen is meer
werk op papier meegegeven waardoor de kosten zijn opgelopen boven het reguliere niveau. De
overschrijding op drukwerk en reproductie bedraagt € 58.668. Daarnaast betreft het een aantal kleine
overschrijdingen van diverse scholen zoals diverse corona kosten en attenties voor het personeel.

Daarnaast is het accountantshonorarium ten laste van het resultaat gebracht € 52.683. Dit betrof in
2019 nog de controle van twee financiële entiteiten.
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Dit leidt tot onderstaand totaaloverzicht:

7.4.  Balanspositie Flores Onderwijs
Zoals te zien in het balansoverzicht heeft stichting Flores Onderwijs voldoende eigen vermogen. Voor
het surplus eigen vermogen, dat is het aanwezige eigen vermogen minus het buffervermogen, zijn
vanuit de vorige planperiode een viertal bestemmingsreserves gevormd die een extra impuls aan het
onderwijs moeten geven.
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De totale balans per 31 december 2020 ziet er als volgt uit:

Toelichting op de balans
Bij de vorderingen is de voornaamste toename ontstaan door de post ‘nog te verrekenen met de
gemeente’. Deze vordering komt voort uit de gestarte en lopende nieuwbouwprojecten. Doordat er
meerdere trajecten parallel lopen en Flores Onderwijs de start van de nieuwbouw moet
voorfinancieren in afwachting van de financiering van de gemeenten is de vordering positie
toegenomen. Onze nieuwbouwprojecten zijn beschreven in hoofdstuk 5.

De liquide positie is in 2020 afgenomen, de verklaring daarvoor is het negatieve resultaat. Het
negatieve resultaat is hiervoor toegelicht en de belangrijkste oorzaken van het negatieve resultaat zijn
de eenmalige uitkeringen. Die uitkeringen zijn gedaan in 2020, maar de liquide middelen zijn het jaar
daarvoor ontvangen. De liquide middelen zijn eind 2020 € 200.000 lager dan begin 2019.

Het eigen vermogen op de balans is afgenomen doordat de bestemmingsreserves conform plan zijn
uitgenut. Daarnaast zijn de zogenaamde convenantsgelden die in 2019 opgenomen zijn op de balans
voor de personele uitkeringen, daar in 2020 voor ingezet.

Het eigen vermogen op de balans is conform verwachting afgenomen. Het eigen vermogen bestaat
voor een deel uit bestemmingsreserves en die zijn in 2020 uitgenut. De post voorzieningen is
toegenomen door een dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen mede als gevolg van de onderhouds
schouw van de samenwoonscholen, alsmede het vormen van een voorziening voor WGA-ERD voor de
langdurige zieke van voormalig Fluvius.
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De kortlopende schulden nemen toe. Eind 2020 zijn de gelden voor het inhaalprogramma onderwijs
ontvangen en deze staan voor een groot gedeelte op de balans. Deze subsidie kan ingezet worden
vanaf 1 november, maar voor de meeste scholen was dit te vroeg en die zetten het in vanaf 1 januari
2021.

7.5. Financiële kengetallen Flores Onderwijs
De hierboven weergegeven cijfers leiden tot de volgende financiële ratio’s waarbij tevens de
signaleringswaarden zijn weergegeven die door de Onderwijsinspectie worden gehanteerd.

Overzicht financiële
kengetallen

2020 2019 signaleringswaarde
onderwijsinspectie

Huisvestingsratio 0,085 0,08 groter dan 0,10

Liquiditeit 1,35 1,44 kleiner dan 0,75

Rentabiliteit -0,039 0,002 kleiner dan -0,10

Solvabiliteit 0,53 0,56 kleiner dan 0,30

Weerstandsvermogen 0,10 0,15 kleiner dan 0,05

Het kengetal huisvestingsratio geeft de verhouding aan van de lasten van huisvesting afgezet tegen de
totale lasten (inclusief financiële lasten). De huisvestingsratio is kleiner dan de signaleringswaarde van
de onderwijsinspectie. In vergelijking tot vorig jaar is de huisvestingsratio in 2019 iets gestegen.

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan
voldoen. De liquiditeitsratio geeft aan dat 1,49 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende
schulden, bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de
overlopende passiva. De liquiditeitspositie is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde
onderwijsinspectie. In vergelijking tot 2019 is de liquiditeitspositie afgenomen.

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief, danwel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot
de totale baten. De rentabiliteitspositie is voor 2020  groter dan de signaleringswaarde
onderwijsinspectie. In vergelijking tot 2019 is de rentabiliteitspositie gedaald.

De solvabiliteit wordt berekend door eigen vermogen + voorzieningen/totale passiva en verschaft dus
inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere
termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitspositie is voor 2020 groter dan de
signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking tot 2019 is de solvabiliteitspositie gedaald.

Het weerstandsvermogen geeft het vermogen aan om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering
behorende risico's op te vangen. Het weerstandsvermogen is voor 2020 groter dan de
signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking tot 2019 is het weerstandsvermogen afgenomen.

Indicator ontwikkeld voor het detecteren van bovenmatig publiek vermogen
De Inspectie van het Onderwijs heeft een advies gegeven aan de Minister van OCW over een indicator
en een signaleringswaarde bij schoolbesturen, instellingen en samenwerkingsverbanden passend
onderwijs om bovenmatig publiek vermogen te detecteren. De formule luidt:

Normatief eigen vermogen =
● 0,5 * (aanschafwaarde gebouw * 1,27)
● + boekwaarde resterende materiële activa
● +0,05 * alle baten (onder te 12 miljoen oplopend naar 0,1 bij 3 miljoen en daaronder 300.000)
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Onderdelen van de berekening van het normatief eigen
vermogen

Bedrag

Normatief publiek eigen vermogen: € 10.780.000

Publiek eigen vermogen inclusief bestemmingsreserves € 6.497.000

Onderschrijding van het normatief vermogen inclusief
bestemmingsreserves

€ 4.283.000

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij Flores Onderwijs ultimo 2020 geen sprake is van een bovenmatig
publiek (eigen) vermogen. Uit het feit dat Flores Onderwijs geen bovenmatig publiek vermogen
aanhoudt valt te concluderen dat Flores Onderwijs geen overtollige publieke middelen in reserves
aanhoudt. Hieruit kan worden afgeleid dat de stichting de aan haar beschikbaar gestelde middelen
doelmatig aanwendt, namelijk ten behoeve van het onderwijs. Dat Flores Onderwijs een zekere reserve
aanhoudt -zie de overige financiële kengetallen- is logisch want dat is onderdeel van een gezonde
bedrijfsvoering gericht op de continuïteit op de langere termijn. Het is voor Flores Onderwijs zaak om
het publiek eigen vermogen onder het normatief publiek eigen vermogen te houden.

7.6. Treasury
Flores Onderwijs handelt in overeenstemming met de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten zoals die
vanaf 1 juli 2016 voor onderwijsinstellingen van toepassing is. Dit betreft de regeling inclusief
aanpassing met terugwerkende kracht van 18 december 2018. Actualisatie is zichtbaar in het
aangepaste Treasury Statuut. Er zijn in het geheel geen uitstaande beleggingen en leningen of
afgesloten derivaten overeenkomsten. Ten opzichte van voorgaand jaar is dat niet gewijzigd. Daardoor
zal er geen vrijval uit beleggingen plaatsvinden. Vanwege de afwezigheid van derivaten is er geen
verantwoording over derivaten aanwezig.

7.7 Subsidies
Van oudsher ontvangt Flores Onderwijs twee gemeentelijke subsidies die nagenoeg alle scholen
ontvangen. Dit betreft de subsidie ‘iedere school een conciërge’ en een subsidie voor de ID banen. Een
conciërge heeft op een school een belangrijke rol en met de  krappe bekostiging staat de primaire
focus op leerkrachten. Naast leren hecht Flores ook aan groen speelomgeving. Om die reden zijn van
een aantal scholen het schoolplein vernieuwd en vergroend. Daar waar mogelijk zijn daar subsidies
voor aangevraagd. Meerdere scholen hebben subsidie ontvangen voor bewegingsonderwijs. Ook zijn
er subsidies verstrekt op wijkniveau zoals onder andere voor ‘kansrijk opgroeien’. Op de valreep van
het jaar 2020 is een omvangrijke subsidie ontvangen voor het inhalen van de onderwijsachterstanden
opgelopen tijdens de schoolsluiting tijdens de lockdown. Daarnaast ontvangt Flores Onderwijs
subsidie vanuit het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) om om de afstand tussen
wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs en de praktijk van het onderwijs te verkleinen en het
onderwijs te verbeteren en te vernieuwen.

7.8. Geld van samenwerkingsverbanden (Passend Wijs)
Vanuit het samenwerkingsverband Passend Wijs ontvangt Flores ondersteuningsmiddelen. Aan de
hand van de ontvangen beschikking worden deze middelen aan het budget van de scholen
toegevoegd. Afhankelijk van de zorgproblematiek worden deze gelden ingezet. Soms wordt er ook
door een school een gedeelte van de intern begeleider mee gefinancierd doordat deze dan ook de
zorg/ondersteuning verleend. Daarnaast zien we in de lichte ondersteuning dat meerdere scholen
Remedial Teaching inzetten. Ook specifieke groepstrainingen zoals weerbaarheidstraining en sociale
interactie en communicatie trainingen worden ingezet. Ook dyslexie begeleiding en gebruik van
specifieke ondersteunende software wordt aangeboden om leerlingen te helpen in het leren. Het
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onderscheid met de zware ondersteuningsmiddelen is dat deze meer gericht op een enkele leerling
wordt ingezet. Hier worden vaak arrangementen van externe partijen ingezet en specifieke
leerlingbegeleiding. Binnen enkele wijken worden deze middelen tevens ingezet om onderwijs te
verzorgen voor leerlingen die meer dan het reguliere onderwijs aankunnen.

7.9. Allocatie van middelen naar schoolniveau
Bij Flores Onderwijs wordt de bekostiging vanuit het ministerie van OCW verdeeld naar de aangesloten
scholen/BRIN nummers. Alleen de afdracht wordt daarop in mindering gebracht. De afdracht bestaat
uit de kosten van het stafbureau en de beleidsrijke initiatieven afgeleid van het strategisch
beleidsplan.

Voor onderhoud hanteert de stichting het solidariteitsprincipe (verdeeld per leerling), waarbij scholen
jaarlijks afdragen aan de voorziening en er uit mogen besteden wanneer de school onderhoud nodig
heeft. Dit baseren we op de planning weergeven in het meerjarenonderhoudsplan en
een jaarlijkse schouw waarbij er gekeken wordt naar wat er daadwerkelijk moet gebeuren. Gezien de
vermogenspositie van de stichting is besloten bestemmingsreserves te creëren die gebruikt kunnen
worden voor gewenste (onderwijskwaliteit, professionalisering, arbeidsmarkt en IT) en noodzakelijke
investeringen (nieuwbouw, renovatie).

Basis voor de baten, is de 1 oktober telling van het voorgaande jaar. Op basis van de leerling-
aantallen bepaalt de overheid de bekostiging. Daarnaast zijn er gemeentelijke baten,
doorgaans op basis van te ontvangen subsidies. Er zijn overige baten zoals opbrengsten
vanuit verhuur van onderwijslocaties (medegebruik van bv naschoolse partner) en subsidies
door andere partijen (bv NRO). Aan de lastenkant zijn de personeelslasten het meest bepalend.
Directeuren beslissen zelf over de inzet van personeel binnen het kader van duurzame vitaliteit.
Daarnaast kennen scholen afhankelijk van de investeringen een afschrijvingslast. Ook inzet van
leermiddelen en andere schoolinzet/activiteiten is de verantwoordelijkheid van de directeuren.

Directeuren dienen tezamen met een onderbouwing van de gemaakte keuzes hun begro-
ting in. Van de schooldirecteur wordt een visie verwacht op de relatie tussen de kwaliteit en
organisatie van het onderwijs en de beschikbare financiële middelen. Om op creatieve wijze de
(rand)voorwaarden te organiseren, zodat leerwinst en vergroten van kansengelijkheid optimaal is.
Kunnen de gestelde doelen ook anders bereikt worden, zodat beschikbare financiële middelen
efficiënter kunnen worden ingezet of als de financiële middelen onverhoopt niet toereikend zijn? Dit
vraagt om kostenbewustzijn en steeds vaker ook om creativiteit. Van de schooldirecteuren wordt
verwacht dat zij zich het begroten en bewaken van de uitgaven eigen maken en zich op dit werkterrein
ontwikkelen tot goede gesprekspartners van het bestuur, de stafmedewerkers, de medewerkers op de
school en de leden van de MR.

7.10. Continuïteitsparagraaf Flores Onderwijs
Onderstaand is een overzicht gegeven van het meerjarenperspectief. Daarbij is de vastgestelde
meerjarenbegroting 2021-2025 uitgangspunt.
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Het verwachte verloop van de leerlingenaantallen is als volgt (steeds per 1 oktober):

Leerlingenaantallen regulier basisonderwijs Flores Onderwijs

PO 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Peildatum 1 okt. 2019 1 okt. 2020 1 okt. 2021 1 okt. 2022 1 okt. 2023 1 okt.  2024

Onderbouw Onderbouwleerlingen
(4 t/m 7 jaar)

4290 4163 4203 4234 4234 4262

Bovenbouw Bovenbouwleerlingen
(8 jaar en ouder)

4.447 4.421 4.422 4.424 4.454 4.450

Totaal 8.737 8.584 8.625 8.658 8.688 8.712

NOAT Leerlingen NOAT 1.907 1.860 1.854 1.849 1.766 1.632

NOAT staat voor Nederlands Onderwijs Anderstaligen. Basisscholen ontvangen extra geld voor
leerlingen die in aanmerking komen voor de NOAT regeling. Scholen voor speciaal (basis) onderwijs
ontvangen een extra financiering voor leerlingen die voldoen aan de CUMI regeling. CUMI staat voor
Culturele Minderheden.

Alle directeuren maken een meerjarenprognose voor leerlingenaantallen. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van gegevens van de Gemeente Arnhem m.b.t. de aantallen 1, 2 en 3 jarigen binnen de wijk.
Dit wordt gerelateerd aan het marktaandeel van de school in de betreffende wijk. Met name in de
nieuwe wijk Schuytgraaf in Arnhem wordt een leerlingengroei voorzien.

Leerlingenaantallen speciaal basis onderwijs Flores Onderwijs

SBO 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Peildatum 1 okt. 2019 1 okt. 2020 1 okt. 2021 1 okt. 2022 1 okt. 2023 1 okt.  2024

Leerlingen Totaal aantal
leerlingen

299 287 275 275 287 287

Cumi Waarvan
Cumi-leerlingen

87 77 71 61 56 51

SBAO
in SWV

SBAO-leerlingen in
samenwerkings-
verband

1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554

SBAO
n SWV- T-1

SBAO-leerlingen in
samenwerkings-
verband 1/10/T-1

1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554

BAO
in SWV

BAO-leerlingen in
samenwerkings-
verband

53.004 53.004 53.004 53.004 53.004 53.004

SBAO betreft leerlingen in het Speciaal Basis Onderwijs.

Alle directeuren van het speciaal basisonderwijs maken een meerjarenprognose voor
leerlingenaantallen. Naast demografische gegevens wordt eveneens gebruikt gemaakt van input
vanuit het samenwerkingsverband PassendWijs die op basis van het aantal aanvragen van
toelaatbaarheidsverklaringen een indicatieve trend kan aangeven. Overigens, de organisatievorm van
het samenwerkingsverband PassendWijs wordt opnieuw bezien en vormgegeven.

50



Toelichting op de leerlingprognoses
Het aanleveren van leerlingprognoses is onderdeel van de begrotingscyclus. De directeuren kunnen
daarbij diverse bronnen gebruiken, zoals gemeentelijke prognoses ‘Arnhem in cijfers’ alsmede
inschrijvingen van broertjes en zusjes en bijzondere ontwikkelingen zoals nieuwbouw of het predicaat
excellent. Na het indienen wordt op wijk -en gemeenteniveau bekeken of er afwijkingen zijn en indien
dat het geval is zal er toelichting gegeven moeten worden. Ook moet er bij groei van een halve klas of
meer toelichting gegeven worden en een scenario worden aangeleverd wanneer de groei niet zo
omvangrijk is als ingeschat. Jaarlijks wordt in december de verdeling van de marktaandelen van de
scholen besproken.

Arnhem als geheel zal een lichte krimp in leerlingaantallen doormaken. Op wijk niveau daarentegen
zien we wel groei in Schuytgraaf vanwege de veelvuldige nieuwbouw die nog in die wijk plaatsvindt. In
andere wijken in Arnhem zal er weinig nieuwbouw plaatsvinden en blijft het leerlingenaantal
constanter. Dit wordt deels veroorzaakt doordat in bepaalde wijken bepaalde type huizen staat die bv
geschikt zijn voor gezinnen of juist senioren. Dus ondanks dat er verhuizingen plaatsvinden, zal de
populatie niet significant veranderen. Voor diverse scholen is een heatmap opgesteld waaruit blijkt uit
welke wijken kinderen komen. Opvallend is dat scholen van Flores Onderwijs met een specifiek
onderwijsconcept een meer regiofunctie vervullen en de andere scholen meer een wijkfunctie. Ook
zien we dat aan de randen van Arnhem ook wel uitgeweken wordt naar naburige scholen.
Afgelopen jaren hebben diverse Flores scholen het High Performance Schools-traject gevolgd,
daarnaast heeft een school het het predicaat excellent ontvangen. Hiermee wordt verwacht dat op
basis van goede onderwijskwaliteit de leerlingenaantallen zullen stijgen. De instroom van
nieuwkomers en neveninstroom is altijd wat onzeker. Echter in het meerjarenperspectief is bekend
dat de proces opvang locaties de komende jaren open zullen blijven. Het aantal SBO leerlingen is
afhankelijk van de TLV-verklaringen. Samen met het samenwerkingsverband wordt naar toekomstige
ontwikkelingen gekeken, zodat ook hier tijdig op ingespeeld kan worden.

Personeel
De verwachte ontwikkeling van het aantal medewerkers wordt als volgt geprognosticeerd:

2021 2022 2023 2024 2025
Fte gem 666 653 655 658 660
Aantal gem 900 902 914 922 928
Dir gem 39 38 37 37 36
OOP gem 96 94 94 94 95
OP gem 531 521 524 527 529

Formatie is gebaseerd op het fulltime-equivalent gebaseerde jaargemiddelde.
Dir gem: betreft de formatie van bestuur en de directeuren
OOP gem: betreft het onderwijs ondersteunend personeel
OP gem: betreft het onderwijzend personeel
In bovenstaand overzicht is onze flexibele schil niet meegenomen.

Toelichting op personeelsontwikkeling
Ondanks de lichte leerlingendaling zien we in het personeelsbestand wel een groei. De groei is
geconcentreerd op de scholen in de nieuwbouwwijken. De daling bij andere wijken is slechts met
enkele leerlingen per school waardoor dit niet tot een reductie van personeel leidt. Van het
personeelsbestand van Flores Onderwijs is 2% boven de 65 jaar en zal op korte termijn uitstromen.
12% van het personeelsbestand van Flores Onderwijs is boven de 60 jaar en zal mogelijk in de
planperiode uitstromen. Thema’s als duurzame inzetbaarheid en mobiliteit zijn belangrijk en worden
daarmee expliciet opgenomen in het strategisch beleidsplan voor de meerjarige periode. Ook gezien
de schaarste op de arbeidsmarkt is goed werkgeverschap van belang. Mede daarom participeert
Flores Onderwijs in lokale arbeidsmarkt initiatieven en samen opleiden en heeft zij zelf programma’s
voor zij-instroom, LIO stagiaires en participatiebanen. Met de bestemmingsreserve
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arbeidsmarktschaarste was het mogelijk om zowel een tweetal interim directeuren alsmede een IB-er
te financieren die bij bijvoorbeeld ziekte ingezet kon worden. Afgelopen planperiode heeft dit goed
gewerkt en voor de toekomst wordt gekeken hoe dit in de financiële structuur verankerd kan worden.
Ook wordt de flexibele schil continue gemonitord en zal bij goed functioneren gezien de schaarste en
de toekomstige verwachte geldstromen eerder overgaan tot vaste benoemingen.

De begroting van de scholen wordt vanuit het perspectief duurzaam vitaal beoordeeld waarbij o.a.
wordt gekeken naar de ratio’s zoals de verhouding leerkracht/leerling (gemiddelde groepsgrootte) en
de verhouding ondersteunend personeel versus onderwijzend personeel. Doordat er afgelopen jaren
een aantal fusies heeft plaatsgevonden kan er op diverse scholen meer naar een ideale schoolomvang
en groepsgrootte toe gegroeid worden. Hierdoor ontstaat er in de begroting ruimte voor initiatieven
passend bij de school/wijk zoals bijvoorbeeld hoogbegaafdheid of juist achterstand begeleiding. Voor
de toekomst wordt steeds meer geoormerkt geld verwacht met een bepaald onderwijskundig doel,
zoals bijvoorbeeld de huidige inhaal subsidie voor corona en het toekomstige nationaal programma
onderwijs. Het zal de uitdaging zijn om daar passend personeel voor aan te trekken. Ditzelfde geldt
voor de nadrukkelijke focus van Flores Onderwijs op kansengelijkheid. Ook hier is extra inzet voor
nodig waarbij creatieve oplossingen zoals inzet van onderwijsassistent of vakdocenten ook kunnen
bijdrage aan effectieve inzet van personeel.

Meerjarenbegroting
Daarbij het volgende exploitatieoverzicht

Toelichting op de meerjarenexploitatie
Het uitgangspunt van Flores is dat de scholen in integrale zin duurzaam vitaal zijn. Dit betekende in
2020 dat scholen een begrotingsdoelstelling moeten zien te realiseren. De begrotingsdoelstelling is
voor iedere school anders als gevolg van de opbouw van het personeelsbestand, leerlingenbestand,
omvang van de school, eerdere resultaten en overige omstandigheden zoals nieuwbouw. De bedoeling
is dat de stichting als geheel ook weer duurzaam vitaal zodanig dat het hernieuwd buffervermogen
aangehouden kan worden en het meerdere aan vermogen in stichtingsbelang kan worden ingezet.

Kijkend naar de toekomst verwacht Flores Onderwijs dat de krapte in bekostiging niet zal afnemen. Dit
betekent dat er continu een afweging gemaakt moeten worden zowel op school als op stichtingsniveau
of middelen doelmatig worden ingezet. Middels de begrotingscyclus zal dat gevolgd worden.
In de exploitatie zien we nu al veel druk ontstaan op de materiële instandhouding. Veel van onze
scholen zitten in oudere gebouwen en ondanks dat het IHP is ingezet, zal het tijd kosten voordat alle
scholen in een energieneutraal gebouw gevestigd zijn. Dit betekent dat er in de nabije toekomst veel
geld aan onderhoud besteed moet worden. Hierbij is de ontwikkeling op ventilatie gebied alsmede de
verduurzaming zeker van invloed en dit kan omvangrijke financiële consequenties hebben. Ook de
wijziging in de voorziening groot onderhoud gaat een financieel effect hebben. Ook dit is meegenomen
in de risicoinventarisatie van Flores Onderwijs.
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In 2023 gaat de bekostigingssystematiek wijzigen en ondanks dat dit voor de stichting weinig
verandering mee zal brengen (- € 200.000), zijn de verschillen per school wel aanzienlijk. Mogelijk kan
dat binnen de stichting met solidariteit opgevangen worden, zodat het uitgangspunt alle scholen
duurzaam vitaal gehandhaafd kan blijven. Daarnaast is een markttendens dat veel verzekeringen
duurder worden. Dit betekent dat voor WGA-ERD berekend moeten worden of herverzekeren nog
rendabel zal blijven. Ook zien we de digitalisering in het onderwijs en in de organisatie aansturing
toenemen, Ook op dit gebied zijn investeringen noodzakelijk. Wijzigingen en toename in wet en
regelgeving zal de administratieve lasten binnen het onderwijs vergroten. Alleen al het voldoen aan de
europese aanbestedingswetgeving  en AVG is voor Flores tijdsintensief en kostbaar. Ook de komst van
steeds meer geoormerkte gelden en subsidies brengt een grotere verantwoording met zich mee,
waardoor er meer administratie moet plaatsvinden. Als laatste en daarmee zeker als belangrijkste
Flores wil goed onderwijs bieden en daardoor willen we volcontinue aandacht besteden aan
professionalisering.

Dit leidt tot de volgende te verwachten balansposities:

De te verwachten negatieve resultaten worden grotendeels aan het eigen vermogen onttrokken, een
klein deel komt ten laste van de bestemmingsreserve. Door het inzetten van het eigen vermogen
conform het beschreven onder de bestemmingsreserve zullen de opgebouwde reserves ten gunste
komen aan het onderwijs en daardoor in de loop van de tijd minder omvangrijk worden, waarbij het
minimale buffervermogen vanuit de risicoanalyse ten alle tijden in acht wordt genomen.

Toelichting op de meerjarenbalans
In de vorige planperiode zijn vier bestemmingsreserves opgesteld. Conform plan zijn deze
bestemmingsreserves in de planperiode ingezet. Middels een risico inventarisatie is een nieuw
buffervermogen berekend. Vooralsnog is Flores Onderwijs zich aan het beraden op doelmatige inzet
van het resterende vrije vermogen. Aandachtspunten die tot inzet van middelen vragen zijn genoemd
in het strategisch beleidsplan.

De bestemmingsreserve voor nieuwbouw is gekoppeld aan het IHP en zal gecontinueerd worden.
Wanneer de gemeente de normvergoeding bijstelt naar een bedrag inclusief verduurzaming dan zou
deze bestemmingsreserve herzien kunnen worden. Mogelijk zal voor ventilatie binnen de scholen een
bestemmingsreserve gevormd moeten worden. Indien er een gewijzigde methode voor
onderhoudsvoorziening wordt bepaald, kan dit leiden tot een omvangrijke voorziening voor onderhoud
op de balans. Er wordt in de planperiode geen doordecentralisatie van huisvesting voorzien.
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Afhankelijk van de keuze of herverzekeren nog rendabel is bij premiestijging, kan dit ook leiden tot een
grote WGA-ERD voorziening doordat geheel Flores niet meer herverzekerd zal zijn. De private reserve
voor de internationale school zal op hetzelfde niveau blijven aangezien daar geen forse krimp of groei
wordt voorzien.
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Kasstroomoverzicht

De hierbij behorende kengetallen van het meerjarenperspectief zijn als volgt:

Overzicht
financiële
kengetallen

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 signaleringswaarde
onderwijsinspectie

Huisvestingsratio 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 groter dan 0,10

Liquiditeit

1,44 1,35 1,20 1,23 1,28 1,22 1,23

kleiner dan 0,75

Rentabiliteit 0,002 -0,039 -0,017 -0,010 -0,007 -0,006 -0,003 kleiner dan -0,10

Solvabiliteit 0,56 0,53 0,50 0,49 0,49 0,45 0,43 kleiner dan 0,30

Weerstandsverm
ogen

0,15 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 kleiner dan 0,05

Toelichting op de meerjaren kengetallen
Geen van de financiële kengetallen komt over de grenswaarde van de onderwijsinspectie. Wel is te zien
dat de grenswaarde dichter genaderd wordt dan in het verleden. Dit is het gevolg van een bewuste
keuze om een verantwoorde vermogensbuffer aan te houden conform de risicoanalyse. Het meerdere
aan vermogen zal conform het strategisch beleidsplan ingezet worden ten gunste van het onderwijs
waarbij de reguliere bekostiging hier onvoldoende ruimte toelaat. Door een goede planning en
controlcyclus en het per kwartaal bespreken en rapporteren van de financiële gegevens wordt bewaakt
dat de grenswaarde niet te dicht genaderd worden. Voor de toekomst worden ook nog omvangrijke
geldstromen verwacht, welke momenteel nog niet te specificeren zijn. Denk hierbij aan de NPO-gelden
die vooralsnog gebaseerd zijn op €700 euro per leerling per jaar. Voor geheel Flores zou voor het
komende jaar op basis van de huidige leerlingenaantallen een bedrag van ongeveer 6 mln zijn. Voor het
schooljaar 2022-2023 is het bedrag nog niet duidelijk.
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Vraagstukken zoals huisvesting en ventilatie geven bij onvoldoende financiële steun teveel druk op
bovenstaande kengetallen waardoor de grenswaarde wel bereikt kan worden. Dit laatste zal
nadrukkelijk onderwerp van overleg moeten zijn.

7.11. Risicoparagraaf
Wij kennen een uitgebreid instrumentarium voor de beheersing van risico’s van de organisatie,
waaronder:
● Meerjarige strategiebepaling op het niveau van de stichting, vertaald naar een jaarlijks

implementatieplan en een schoolplan op schoolniveau.
● Een governance structuur waarbinnen:

o De belangrijkste onderwerpen op het gebied van onderwijs, personeel, huisvesting en
financiën worden besproken met alle schoolleiders, de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad, de commissie bedrijfsvoering, de auditcommissie van de raad van
toezicht en de raad van toezicht. Daarnaast wordt verantwoording afgelegd aan de
medezeggenschapsraad en aan de bestuurders.

o De vergaderplanning met deze geledingen is geborgd in de planning- & control cyclus.
● Vastlegging van de administratieve organisatie en interne processen in een handboek Financiën

en Personeelszaken, met een voortdurend proces van actualisatie middels bespreking in
relevante overleggremia.

● Een uitgebreide planning- & control cyclus, die onder andere bestaat uit:
o Meerjarige leerlingenprognoses per school
o Meerjarige begrotingen per school/kostenplaats waarbij scenario’s en  de belangrijkste

risico’s benoemd zijn. Daarbij wordt de integrale verantwoordelijkheid voor een belangrijk
deel bij de betreffende budgethouder gelegd. De budgethouder schrijft een toelichting op
zijn/haar begroting.

o Periodieke verantwoording door de directeuren over de onderwijskundige, personele en
financiële ontwikkelingen.

o Het jaarverslag.
● Periodiek wordt eveneens gekeken naar de meerjarige financiële (balans)positie en het aan te

houden weerstandsvermogen voor het opvangen van risico’s.

Aanleiding en doel van de uitgevoerde risicoanalyse waren de volgende:
● Een belangrijke grond doelstelling van een organisatie is het borgen van financiële continuïteit.

Het gaat hierbij om de vraag of de organisatie op korte en langere termijn aan haar financiële
verplichtingen kan voldoen.

● Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om over voldoende vermogen te
beschikken om de aanwezige (financiële) risico’s af te kunnen dekken.

● Voor de beantwoording van de vraag hoeveel (buffer-)vermogen noodzakelijk is, is het dus van
belang om zicht te krijgen op het financiële risicoprofiel.

● De verantwoordelijkheid voor het opstellen van dergelijke risicoanalyse berust bij de eigen
bestuurs- en toezichtsorganen.

Bij risico’s gaat het om gebeurtenissen die:
1. Niet voorzien kunnen worden.
2. Niet beheersbaar zijn.

Gebeurtenissen die wel voorzien kunnen worden en wel beheersbaar zijn, en waar dus op
geanticipeerd kan worden, vormen zo gedefinieerd dus geen risico.

De voornaamste onvoorziene financiële risico’s bij Flores Onderwijs zijn:
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Om het geïnventariseerde risicoprofiel door te kunnen rekenen naar een benodigde hoogte van het
aan te houden buffervermogen, zijn via de Monte Carlo simulatietechniek 10.000 simulaties uitgevoerd
met een wisselende set startwaarden. Concreet betekent dit dat het geïnventariseerde financieel
risicoprofiel 10.000 keer wordt doorgerekend, steeds met wisselende waarden voor de kans en
financieel gevolg per risico, binnen de gestelde grenzen.

Onderstaande grafiek laat zien welk vermogen nodig is om bij Flores Onderwijs met een bepaalde
zekerheid de risico’s financieel af te dekken

Risicoanalyse voor Flores Onderwijs
Door middel van de uitgevoerde risicoscan hebben wij zicht gekregen op de belangrijkste financiële
risico’s, de (aanwezige) beheersmaatregelen, de werking van de beheersmaatregelen en de netto
risico’s waarvoor de vorming van een buffervermogen noodzakelijk is. Via een risicosimulatie is bepaald
dat op basis van de huidige omgevingsfactoren en de huidige gehanteerde begrotingsuitgangspunten,
met een gewenste zekerheid van 90%, een buffervermogen van € 3.076.000 (5,0% van de jaarbaten,
niveau 2019) toereikend is om het financiële risicoprofiel van Flores Onderwijs af te kunnen dekken.
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In de grafiek wordt het berekende benodigde buffervermogen vergeleken met:
1. Het beschikbaar eigen vermogen op statusdatum (inclusief bestemmingsreserves, ultimo 2019).

Hierbij wordt tevens inzichtelijk gemaakt hoeveel (totaal) eigen vermogen op balansdatum
beschikbaar is bezien vanuit de minimale solvabiliteitseis vanuit het kader financieel
continuïteitstoezicht van de Inspectie van het Onderwijs.

2. Het Netto Werk Kapitaal (de ‘aanwezige liquiditeitspositie’, rekening houdend met de
kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen) op statusdatum (ultimo 2019)

Frauderisico analyse
In het jaar 2018 heeft een frauderisico analyse plaatsgevonden. Dit betreft een analyse van de op de
organisatie van toepassing zijnde frauderisicofactoren en de beheersing daarvan. Het voorkomen en
ontdekken van fraude en onjuistheden is de primaire verantwoordelijkheid van het bestuur van de
stichting. Daarnaast behoort de beheersing van het frauderisico tot de scope van de Raad van Toezicht,
de Raad ziet toe op de beheersing- en controlesystemen van de organisatie. Fraude wordt in de
rapportage van 2018 gedefinieerd als “een opzettelijke handeling door een of meer leden van het
management, met governance belaste personen, werknemers of derden, waarbij gebruik wordt
gemaakt van misleiding teneinde een onrechtmatig of onwettig voordeel te verkrijgen”.

In de frauderapportage wordt het frauderisico benaderd vanuit twee dimensies, te weten:
1. Het risico van onrechtmatige onttrekkingen van geld en/of goederen aan de organisatie.
2. Het risico van afwijkingen in de (financiële) verslaglegging met een frauduleus doel.

Als eerste en in zijn algemeenheid is te zien dat bedrijfsvoering sterk in ontwikkeling is geweest. Dit
wordt met name veroorzaakt door insourcing processen. Dit vanwege de behoefte om als organisatie
meer in control te komen. Deze ontwikkeling is positief vormgegeven. Werkwijzen zijn aangepast en
zoals uit de toetsing van de accountant is gebleken voldoen de processen aan de norm, met
uitzondering van het proces van de betalingsorganisatie. Dit proces is verbeterd door de hantering van
het nieuwe bankenbeleid. Daarnaast is aandacht nodig voor borgen en vastleggen van de processen.
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Inmiddels is voor de administratieve organisatie een handboek op financieel en personeelsgebied
opgesteld.

Er is een zichtbare verbetering geboekt op het gebied van inkoop en Europese aanbesteding.
Momenteel zijn er diverse Europese aanbestedingen gedaan, op velerlei gebieden. Door de formele
fusie van Flores is de aanbestedingsdrempel eerder bereikt. Afgelopen jaar is onder andere
aanbesteding van de schoonmaak en de bedrijfsgezondheidsdienst gedaan. Voor het merendeel van
deze Europese aanbestedingen is het aanbestedingstraject uitbesteed aan een expertise partner, mede
om de administratieve last voor de organisatie te beperken.

Daarnaast blijkt zowel uit de management letter, als uit de frauderisico analyse dat aandacht voor
bankzaken noodzakelijk is. In 2020 is een nieuw bankenbeleid opgesteld en goedgekeurd door de Raad
van Toezicht. Flores Onderwijs is overgegaan naar een nieuwe huisbankier. Hierdoor kan op een
overzichtelijke manier de veelheid aan (school-)rekeningen beheerd worden, alsmede de bijbehorende
autorisaties worden beheerd. Daarnaast moet in het bankenbeleid onderscheid gemaakt worden
tussen private en publieke gelden. De private gelden betreffen met name de ouderraad rekeningen en
rekeningen voor de tussenschoolse opvang. Geleidelijk worden deze rekeningen samen met de
beheerders geprivatiseerd behoudens soortgelijke rekeningen van de onderwijsachterstand scholen.
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Jaarrekening 2020

Stichting Flores Onderwijs
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Balans per 31 december 2020; vergelijkende cijfers per 31 december 2019

31-12-2020 31-12-2019
1 Activa

1.1 Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa 7.453.783          7.368.086          
1.1.3 Financiële vaste activa 26.075               -                   

Totaal vaste activa 7.479.858          7.368.086          

1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen 7.274.086          5.048.970          
1.2.4 Liquide middelen 7.206.404          9.106.268          

Totaal vlottende activa 14.480.490         14.155.238        

Totaal activa 21.960.348       21.523.324      

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 7.886.295          10.446.647        
2.2 Voorzieningen 4.399.993          2.129.912          
2.4 Kortlopende schulden 9.674.059          8.946.766          

Totaal passiva 21.960.348       21.523.324      
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Staat baten en lasten kalenderjaar 2020; vergelijkende cijfers kalenderjaar 2019

Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2020 2020 2019

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 62.138.960      56.913.425      58.904.853      
3.2 Overige overheidsbijdrage 408.371           308.005           287.546           
3.5 Overige baten 2.550.434        2.885.361        2.848.176        

Totaal baten 65.097.764      60.106.791      62.040.575      

4 Lasten
4.1 Personeellasten 56.153.566      51.069.340      50.771.765      
4.2 Afschrijvingen 1.410.195        1.441.874        1.441.471        
4.3 Huisvestingslasten 5.778.184        4.962.351        5.183.550        
4.4 Overige lasten 4.295.638        3.923.641        4.527.327        

Totaal lasten 67.637.582      61.397.206      61.924.112      

Saldo baten en lasten -2.539.817     -1.290.415     116.463         

6 Financiële baten en lasten
6.1 Rente baten 9                     5.000              5.475              
6.2 Rente lasten 20.543            7.272              13.128            

Saldo financiële baten en lasten -20.535          -2.272            -7.653            

Resultaat -2.560.352     -1.292.687     108.809         
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Kasstroom kalenderjaar 2020; vergelijkende cijfers kalenderjaar 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -2.539.817      116.463           

Aanpassing voor:
- afschrijvingen 1.410.195        1.441.471        
- mutaties voorzieningen 2.270.082        10.801            

3.680.276        1.452.271        

Veranderingen in vlottende middelen
- vorderingen -2.225.116      230.217           
- kortlopende schulden 727.294           1.023.390        

-1.497.822      1.253.607        

Kaststroom uit bedrijfsoperaties -357.363         2.822.341        

Ontvangen interest 9                     5.475              
Betaalde interest 20.543            13.128            

-20.535           -7.653             

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -377.898        2.814.688      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -1.495.892      -1.205.289      
Desinvesteringen in materiële vaste activa -                  32.250            
Investeringen in financiële vaste activa -26.075           -                  
Desinvesteringen in financiële vaste activa -                  50.492            

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.521.967     -1.122.547     

Mutatie liquide middelen -1.899.864  1.692.141    

Beginstand liquide middelen 9.106.268        7.414.128        
Mutatie liquide middelen -1.899.864      1.692.141        
Eindstand liquide middelen 7.206.404    9.106.268    

Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2019
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Grondslagen

Algemeen

Algemeen grondslagen
De jaarrekening is qua indeling en inhoud samengesteld aan de hand van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs,
RJ richtlijnen en Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
De bedragen zijn opgenomen in euro's.
Voorzover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede
de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.

Schattingen

Activiteiten
Stichting Flores Onderwijs is een stichting met de status van onderwijsinstelling. Flores heeft tot doel: ‘het in stand 
houden van openbare en bijzondere scholen voor primair onderwijs’.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.

Vergelijkende cijfers (fusie per 1 maart 2020)
Stichting Flores Onderwijs is ontstaan na de fusie op 1 maart 2020 tussen Stichting voor openbaar primair onderwijs 
De Basis en Stichting voor primair onderwijs Fluvius.  De beide stichtingen werkten al sinds 2015 intensief samen aan 
sterk basisonderwijs in Arnhem en Renkum en een fusie was dan ook een logisch gevolg van die samenwerking. 
Overeenkomstig de richtlijnen voor de jaarverslaggeving is de jaarrekening 2020 opgesteld alsof de fusie met ingang 
van 1 januari 2020 is ingegaan. De jaarcijfers 2020 hebben dan ook betrekking op het gehele boekjaar 2020. De 
vergelijkende cijfers (2019) zijn eveneens over het gehele boekjaar 2019 opgenomen om zodoende de vergelijking 
tussen 2020 en 2019 te bevorderen.

Continuïteit – COVID-19
De uitbraak van het coronavirus heeft op de hele wereld een flinke impact, zo ook op het onderwijs. Het onderwijs bij 
Flores Onderwijs wordt sinds 16 maart 2020 op afstand gegeven, wat van zowel leerlingen als collega’s flinke 
aanpassingen vereist. Flores Onderwijs verwacht dat de financiële gevolgen overzichtelijk zijn. De Rijksoverheid 
continueert de bekostiging waardoor de salarissen aan medewerkers en vaste lasten kunnen worden betaald. 
Daarnaast komen geldstromen vrij vanuit het Rijk om onderwijskundige en bedrijfsvoering gevolgen het hoofd te 
kunnen bieden. De impact van het coronavirus op de totale financiële positie beïnvloedt de continuïteit van de 
organisatie vooralsnog niet.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerke-lijke uitkomsten kunnen 
afwijken van deze schattingen. De schattingen (vooral post voorzieningen) en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzie-ningen van schattingen worden opgenomen in 
de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen 
heeft.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het bestuur het meest kritisch voor het 
weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:
- inschatting van de omvang en timing van kosten van groot onderhoud voor rekening van de instelling in
- toekomstige jaren ten behoeve van de bepaling van de voorziening groot onderhoud;
- inschattingen met betrekking tot de bepaling van personele voorzieningen, voornamelijk blijfkans van 
medewerkers, geschatte duur van uitkeringen, herstelkansen bij ziekte en indexatie;
- vaststellen afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa.

Voor effecten van eventuele schattingswijzigingen in het huidige boekjaar is dit opgenomen in de 
toelichting bij de betreffende jaarrekeningpost.
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Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende
afschrijvingen op basis van de economische levensduur.
Er wordt afgeschreven met ingang van het jaar na de investering.
De grens voor activeren bedraagt € 500.

Gebouwen en terreinen worden alleen opgenomen in de balans als de economische eigendom ervan berust bij het
bevoegd gezag.

Categorie Afschrijvings- Afschrijvings- Activerings-
termijn termijn grens
in jaren per jaar in euro's

Gebouwen 10 - 15 6,6 -,10 500
Verbouwing 10 - 33 3,03 - 10 500
Meubilair 5 - 20 5 - 20 500
OLP en inventaris 5 - 10 5 - 10 500

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Vorderingen en overlopende activa

Financiële instrumenten

Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze 
activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, 
wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor 
een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid 
waartoe het actief behoort.

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de 
realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil 
tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder 
waardeverminderingsverlies van een kasstroom-genererende eenheid, wordt het verlies allereerst 
toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel 
restantverlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden.

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren 
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, 
wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroom-genererende eenheid) geschat.

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als 
sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde 
sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de 
boekwaarde van het actief (of de kasstroom-genererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte 
realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in 
voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of de kasstroom-
genererende eenheid) zou zijn verantwoord.

Vorderingen en overlopende activa worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis 
van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De effectieve rente en 
eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt.

Financiële instrumenten omvatten investeringen in handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, handelsschulden 
en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: 
handels- en overige vorderingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment dat contractuele 
rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan.

Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot de positie aan 
een derde zijn overgedragen.

Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct 
toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij 
de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat 
van baten en lasten, worden direct toerekenbare transactiekosten direct verwerkt in de staat van baten en lasten. Na 
de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Er is geen sprake van in contracten besloten financiële instrumenten.

De vervolgwaardering van de financiële instrumenten zijn in het vervolg van deze grondslagen beschreven.
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Liquide middelen
De liquide middelen (kassen en banken) staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter
vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt
opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende
baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve
gebracht.
Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de
toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel.
Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de bestemmings-
reserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen, een
inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan.

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

Aangezien in het verleden een aanzienlijke reservepositie is opgebouwd heeft het CvB van Flores
Onderwijs heeft in overleg met de Raad van Toezicht de volgende bestemmingsreserves gecreëerd, die
verantwoorde investeringen buiten de initiële bekostiging van het PO mogelijk maken. De investeringen
zijn ondersteunend aan het bereiken van de doelstellingen in het strategisch beleidsplan. Dit betreft de
volgende bestemmingsreserves: 
1 Professionalisering
2 IT en innovatie
3 Huisvesting
4 Schaarste arbeidsmarkt

Ad1 Professionalisering
Het doel van deze bestemmingsreserve betreft het verhogen van beroepskwaliteit en professionaliteit
van de teams in de scholen. De keuze om stichting breed met PLG’s te gaan werken, past hier ook bij.
Het gaat dan om de kosten die moeten worden gemaakt om PLG’s kwalitatief goed en duurzaam
geïmplementeerd te krijgen. Ook in het kader van deze bestemmingsreserve is extra capaciteit ingezet
om de onderwijskundige kwaliteit te verhogen, alsmede het oprichten van de Flores Academie.

Ad2 IT en Innovatie
Deze bestemmingsreserve is ontstaan om een doelgerichte verbetering binnen het onderwijs te
ondersteunen. Dit betreft onder andere een intensief traject om een regieorganisatie IT in te richten.
Doelstelling van dit traject is ondersteunend te zijn in verschillende vormen van gepersonaliseerd leren
en daarmee de leerwinst van ieder kind te verhogen. Daarnaast hebben afgelopen jaar een vijftal
scholen meegedaan aan het High Performance Schools traject, Het High Performing Schools-programma is 
een innovatief, wetenschappelijk onderbouwd veranderprogramma voor schoolleiders en docenten die 
grote onderwijsverbeteringen willen doorvoeren in de ontwikkeling van hun scholen die onderdeel willen 
zijn van een school waarin álle leerlingen leren en het vakmanschap van de leerkracht centraal staat. Dit 
traject betreft twee jaar en zal voor enkele scholen doorlopen in 2021.

Ad 3 Huisvesting
De uitvoering van het integraal huisvestingsplan, zoals met gemeente Arnhem is overeengekomen,
brengt met zich mee dat 10% van de bouwsom aan eigen vermogen van de stichting moet worden
ingebracht. Alle scholen gaan gebouwd worden conform de Beng normering. Dit heeft een positief
effect op de exploitatie. De eigen bijdrage die dat met zich meebrengt in de komende periode zal ten
laatste van deze bestemmingsreserve gaan. In het jaar 2020 is de eigen bijdrage van de nieuwbouw van
de school de Klimboom ten laste van deze bestemmingsreserve gegaan.

Ad 4 Schaarste
Anticiperen op de krimp in de arbeidsmarkt met behoud van kwaliteit Flores Onderwijs kent op dit moment 
al niet vervulbare vacatures binnen een aantal onderwijs voorrangsscholen. De ontwikkelingen in de 
arbeidsmarkt laten zien dat dit het begin is van een dramatisch tekort aan leerkrachten. Voor specifiek 
moeilijk vervulbare posities waarvan het cruciaal is dat deze niet te lang onvervuld blijven, zijn ‘eigen’ 
interimmers aangenomen. Dit betreft de functie van IB-er en directeur, waarbij het voordeel van Flores 
Onderwijs is dat deze direct inzetbaar zijn en onze visie op goed onderwijs ten uitvoer kunnen brengen. 
Afgelopen jaar zijn de twee interim directeuren deels vanwege verloop en deels als opvang van ziekte 
ingezet. De interim IB capaciteit is daarnaast ook nog ingezet als versterking van de bestaande 
onderwijskwaliteit structuur. Tevens zijn er specifieke trajecten zoals zij-instroom, instroom Leraren in 
Opleiding die vanuit deze bestemmingsreserve betaald worden.
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Voorziening onderhoud
De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan
onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorziening zijn
gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening
gebracht.

Flores hanteert voor de voorziening groot onderhoud een methodiek waarbij de kosten over het gehele
onderhoudsplan van de onderwijspanden worden bepaald en deze vervolgens wordt gedeeld door de looptijd
van het onderhoudsplan. Deze systematiek leidt ertoe dat er jaarlijks weliswaar een min of meer
gelijkblijvende dotatie aan de voorziening groot onderhoud wordt gedaan, maar dat deze te laag of te hoog
van omvang kan zijn in vergelijking met de RJ methodiek. Er wordt namelijk beperkt rekening gehouden met
individuele onderhoudscomponenten met onderhoudscycli die doorlopen tot na de periode van de huidige
onderhoudsplanning.

Flores maakt gebruik van de overgangsregeling. De tijdelijke regeling in de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs is van toepassing op besturen die voor verslagjaar 2017 een methode van kostenegalisatie voor
groot onderhoud hanteerden zoals hierboven beschreven. Daarbij is afgesproken dat de RJ-werkgroep
Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving in samenwerking met de sectorraden in de komende
maanden een onderzoek uitvoert. De werkgroep zal hierbij worden ondersteund door een aantal betrokken
schoolbesturen. Doel van dit onderzoek is te komen tot een verwerkingswijze in 2021 die aansluit bij de
Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving waarbij rekening wordt gehouden met
onderwijssectorspecifieke aspecten.

Voorziening spaarverlof
De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer personeelsleden het
gespaarde verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen de
actuele waarde. De in de cao opgenomen bindende genormeerde bedragen zijn hier op van toepassing.

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao
dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de diensttijd van medewerkers in het onderwijs,
blijfkanspercentage en een uitkering bij 25- en 40-jarig jubileum conform de cao. De voorziening is gewaardeerd
tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 1,00%.

Voorziening duurzame inzetbaarheid
In de voorziening duurzame inzetbaarheid is de verplichting per ultimo kalenderjaar opgenomen voor het
gespaarde verlof volgens de cao PO. Dit gespaarde verlof kan bestaan uit basisbudget (40 uur per medewerker
per jaar) en bijzonder budget voor werknemer van 57 jaar en ouder (130 uur per medewerker per jaar). Het saldo
van de voorziening is de waarde van het gespaarde basisverlof en het gespaarde ouderenverlof.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen tegen de
nominale waarde.

Grondslagen van bepaling resultaat

Rijksbijdragen OCW

Overheidsbijdragen en -subsidies
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of 
opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden 
verantwoord als en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor 
ontvangst kan aantonen. De vooruit ontvangen bedragen (zowel kort- als langlopend) worden onder de overlopende 
passiva opgenomen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering 
gebracht op het desbetreffende actief.

Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de personele en materiële exploitatie opgenomen 
verstrekt door het Ministerie OCW. De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen uit hoofde van de 
basisbekostiging (lumpsum) worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft (in het jaar van 
toewijzing) volledig als baten verwerkt in de staat van baten en lasten.

Niet-geoormerkte OCW-subsidies (subsidies die volledig vrij besteedbaar zijn) worden in het jaar waarop 
de toekenning betrekking heeft volledig als baten verwerkt in de staat van baten en lasten. De niet 
bestede niet-geoormerkte OCW-subsidies worden op uitzondering verantwoord onder de vooruit 
ontvangen subsidies OCW (overlopende passiva) indien er een afgebakend bestedingsplan is opgesteld 
waarmee expliciet kan worden aangetoond dat de middelen in de toekomst worden aangewend.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (G1-doelsubsidies waarbij het overschot 
geen verrekening-clausule heeft) worden naar rato van de voortgang (%) van de gesubsidieerde 
activiteiten verwerkt in de staat van baten en lasten. De subsidies waarvoor nog niet (alle) activiteiten 
(prestaties) zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de vooruit ontvangen subsidies OCW 
(overlopende passiva) zolang de bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is verlopen.

Geoormerkte OCW-subsidies (G2-doelsubsidies met verrekening-clausule) worden ten gunste van de staat 
van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de werkelijke subsidiabele lasten komen (naar 
rato van de aan het verslagjaar toe te rekenen werkelijke subsidiabele uitgaven). Niet bestede middelen 
worden verantwoord onder de vooruit ontvangen subsidies OCW (overlopende passiva) zolang de 
bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord als 
schuld aan het Ministerie van OCW onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn 
(subsidietijdvak) is verlopen op balansdatum (terugvordering door Ministerie OCW).
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Overige baten

Personeelsbeloningen

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële
vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur.
Er wordt afgeschreven met ingang van het jaar na investering

Pensioenverplichtingen
Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op
pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegde pensioenregeling is
verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op
verplichte basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere
verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds
tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als
personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende
activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
De beleidsdekkingsgraad van het ABP per 31 december 2020 bedraagt 93,2%

Stelselwijziging
In het boekjaar 2020 zijn er geen stelselwijzigingen doorgevoerd.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Overige baten bestaan uit baten uit verhuur, ouderbijdragen, detacheringen, projectgelden en overige baten. 
Huuropbrengsten van sportzalen/lokalen worden lineair in de staat van baten en lasten opgenomen gedurende de 
looptijd van de huurovereenkomst.
De ouderbijdragen worden evenredig toegerekend aan het schooljaar (voor deze jaarrekening 7/12-deel van 
schooljaar 2019-2020 en 5/12-deel van schooljaar 2020-2021).
Overige baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de 
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de 
reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een 
overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met 
toekomstige betalingen door de stichting.

Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave, bonussen worden de verwachte lasten gedurende het 
dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van bonusbetalingen wordt 
verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een 
betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit 
levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. 
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en 
lasten gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van 
ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is 
verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen 
(inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of 
gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een 
voorziening opgenomen.

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 
verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met 
personeelsleden (cao en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden 
ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
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Toelichting op de balans kalenderjaar 2020; vergelijkende cijfers kalenderjaar 2019

1 Activa

1.1.2 Materiële vaste activa

Aanschafprijs Afschrijvingen Boekwaarde InvesteringenDesinvesteringen Afschr.desinv. Afschrijvingen Aanschafprijs Afschrijvingen Boekwaarde
01-01-2020 01-01-2020 01-01-2020 2020 2020 2020 2020 31-12-2020 31-12-2020 31-12-2020

1.2.11.1.2.1 Gebouwen 373.725        207.324        166.401        -               -               -                  315              373.725        207.639        166.086       
1.2.21.1.2.3 Inventaris en apparatuur 16.977.983   11.278.094   5.699.890     1.138.894     -               -                  1.089.037     18.116.878   12.367.131   5.749.747    
1.2.31.1.2.4 Overige materiële activa 6.876.334     5.374.538     1.501.796     356.997        -               -                  320.843        7.233.332     5.695.381     1.537.950    

Totaal vaste activa 24.228.042 16.859.956 7.368.086   1.495.892   -              -                 1.410.195   25.723.934 18.270.151 7.453.783  

Gebouwen

1.1.3 Financiële vaste activa 31-12-2020 31-12-2019

1.1.3.8 Waarborgsommen tablets 26.075         -               

Totaal financiële vaste activa 26.075        -              

1.2.2 Vorderingen 31-12-2020 31-12-2019

1.2.2.1 Debiteuren 816.940        1.323.926     
1.2.2.2 OCW 3.181.224     2.676.410     
1.2.2.10Overige vorderingen 2.850.302     635.734        
1.2.2.15Overlopende activa 425.620        412.899        

Totaal vorderingen 7.274.086   5.048.970   

1.2.4 Liquide middelen 31-12-2020 31-12-2019

1.2.4.1 Kasmiddelen 456              1.395           
1.2.4.2 Banken 730.913        7.837.249     
1.2.4.4 Schatkistbankieren 6.475.035     1.267.624     

Totaal liquide middelen 7.206.404   9.106.268   

De door de Stichting beheerde schoolgebouwen zijn juridisch wel, doch economisch geen eigendom van de Stichting. Deze gebouwen zijn volledig 
gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet meer conform de bestemming worden gebruikt, om niet te worden overgedragen aan de Gemeente. 
Voor een overzicht van de onder ons bestuur staande scholen verwijzen wij naar het bestuursverslag.
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen
Stand per
1-1-2020

Bestemming 
resultaat 

2020

Overige 
mutaties 

2020
Stand per

31-12-2020

2.1.1.1 Algemene reserve 3.914.551     608.600        -               4.523.151       
2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 5.218.594     -3.244.007   -               1.974.587       
2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 1.313.502     75.055         -               1.388.557       

10.446.647 -2.560.352  -              7.886.295      

Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.

Bestemmingsreserve publiek

Bestemmingsreserve privaat

2.2 Voorzieningen

Stand per
1-1-2020

Dotaties 
2020

Onttrek-
kingen 2020

Vrijval/
overig 2020

Stand per
31-12-2020

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

2.2.1.1 Spaarverlof bovenschools 60.961         -               -10.428        50.533            -               50.533         
2.2.1.2 Jubilea bovenschools 437.025        81.443         -119.381      -               399.088          53.427         345.661        
2.2.1.3 Duurzame inzet bovenschools 59.089         3.794           -               -               62.883            -               62.883         
2.2.1.4 WGA -               882.665        -               -               882.665          163.578        719.087        

2.2.3 Overige voorzieningen

2.2.3.1 Onderhoud bovenschools 1.572.837     1.767.027     -335.039      -               3.004.825       1.465.541     1.539.283     

2.129.912   2.734.929   -454.420     -10.428       4.399.993      1.682.546   2.717.447   

2.4 Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019

2.4.6 Schulden aan gemeente en GR's 166.424        106.174        
2.4.8 Crediteuren 1.132.877     1.721.718     
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.134.318     1.831.841     
2.4.10 Schulden terzake pensioenen 691.929        816.332        
2.4.12 Overige kortlopende schulden 127.547        61.704         
2.4.14 Vooruitontvangen subsidies 2.643.043     1.645.458     
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 598.965        625.191        
2.4.17 Reservering vakantiegeld 1.611.549     1.521.598     
2.4.19 Overige overlopende passiva 567.408        616.750        

Totaal kortlopende schulden 9.674.059   8.946.766   

De bestemmingsreservers hebben betrekking op: professionalisering (€ 225.000), Innovatie (€ 182.100), huisvesting (€ 
1.302.123) en krimp op de arbeidsmarkt (€ 265.364).

De bestemmingsreserve heeft voor € 1.279.019 betrekking op de internationale school en voor € 109.538 op de overige scholen. 
In beide gevallen gaat het om ouderbijdragen.
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

De volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht. 

Leverancier Jaar t/m Looptijd (in jaren) Bedrag per jaar

Arbo dienstverlening 2023 3                             51.500                 
Audio Visuele Middelen 2022 2                             350.000               
Clouddiensten 2021 1                             40.436                 
Detachering 2023 3                             100.000               
DLWO 2022 2                             20.218                 
Energie 2025 5                             286.000               
Huur kantoorpand 2024 4                             66.500                 
Meubilair 2023 3                             250.000               
Multi functionals afdrukapparatuur 2022 2                             173.700               
Onderwijsleerpakketten 2023 3                             340.000               
Payroll 2023 3                             2.400.000             
Sanitaire Voorzieningen 2024 4                             30.000                 
Schoonmaak 2024 4                             358.000               
Werkplekapparatuur 2022 2                             162.500               
WGA verzekering 2022 2                             225.800               
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Jaarrekening 2020 Begroting 2020 Jaarrekening 2019

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen 56.271.436      51.732.583      53.504.573      
3.1.2 Overige subsidies OCW 2.789.019       2.245.290       2.811.627       
3.1.3.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 3.078.505       2.935.553       2.588.653       

Totaal Rijksbijdragen 62.138.960    56.913.425    58.904.853    

3.2

3.2.2.2 408.371          308.005          287.546          

408.371          308.005          287.546          

3.5 Overige baten

3.5.1 379.216          404.593          489.329          
3.5.2 417.591          549.570          1.052.782       
3.5.4 2.970              2.300              13.957            
3.5.5 114.493          73.255            165.900          
3.5.10 Overige 1.636.164       1.855.643       1.126.207       

Totaal overige baten 2.550.434      2.885.361      2.848.176      

Totaal baten 65.097.764    60.106.791    62.040.575    

Sponsering
Ouderbijdragen

Overheidsbijdragen en -subsidies 
overige overheden

Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en - 
subsidies

Totaal overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

Verhuur
Detachering personeel
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Jaarrekening 2020 Begroting 2020 Jaarrekening 2019

4 Lasten

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 50.352.460      45.149.126      45.164.850      
4.1.2 Overige personele lasten 6.370.727       5.720.214       6.704.995       
4.1.3 Af: uitkeringen -569.621         200.000          -1.098.080      

Totaal personeelslasten 56.153.566    51.069.340    50.771.765    

Brutolonen en salarissen 37.998.889      33.211.729      
Sociale lasten 6.789.522       6.598.510       
Pensioenlasten 5.564.048       5.354.610       
Totaal lonen en salarissen 50.352.460    45.164.850    

Dotaties personele voorzieningen 967.936          20.012            
Personeel niet in loondienst 2.174.572       4.295.705       
Overig 3.228.219       2.389.279       
Totaal overige personele lasten 6.370.727      6.704.995      

Uitkeringen Vervangingsfonds 111.739          521.881          
Overige uitkeringen 457.882          576.199          
Totaal uitkeringen 569.621          1.098.080      

Gemiddeld aantal werknemers 
Op 31-12-2020 waren er 666 fte in dienst van Flores Onderwijs (2019: 653 fte)
Dit was onderverdeeld in: Directie: 37 fte, OP: 541 fte en OOP: 88 fte. 

4.2 Afschrijvingslasten

4.2.2.1 Gebouwen en terreinen 315                 377                 18.626            
4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 1.089.037       1.092.174       1.098.551       
4.2.2.3 Leermiddelen en overige materiële vaste activa 320.843          349.323          324.294          

Totaal afschrijvingslasten 1.410.195      1.441.874      1.441.471      

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 304.177          342.448          356.514          
4.3.3 Onderhoud 335.333          387.843          394.144          
4.3.4 Energie en water 595.321          584.350          581.831          
4.3.5 Schoonmaakkosten 961.188          875.025          782.403          
4.3.6 Heffingen 110.881          114.200          122.667          
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 1.767.027       1.562.585       1.618.266       
4.3.8 Overige (huisvestingslasten) 1.704.258       1.095.900       1.327.725       

Totaal afschrijvingslasten 5.778.184      4.962.351      5.183.550      

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerlasten 932.921          819.560          1.178.883       
4.4.2 Inventaris en apparatuur 1.220.164       1.274.950       1.482.510       
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 830.356          813.950          862.621          
4.4.5 Overige 1.312.196       1.015.181       1.003.312       

Totaal overige lasten 4.295.638      3.923.641      4.527.327      

Totaal lasten 67.637.582    61.397.206    61.924.112    

Saldo baten en lasten -2.539.817     -1.290.415     116.463          

Accountantscontole
2020 2019

Onderzoek jaarrekening 52.683            89.966            
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Jaarrekening 2020 Begroting 2020 Jaarrekening 2019

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten

6.1.1 Rentebaten 9                    5.000              5.475              

Totaal financiële baten 9                     5.000              5.475              

6.2.1 Bankkosten 20.543            7.272              13.128            

Totaal financiële lasten 20.543            7.272              13.128            

Netto resultaat -2.560.352     -1.292.687     108.809          
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Verklaring verschillen exploitatieresultaat

Rijksbijdrage OCW 
De rijksbijdragen zijn € 5.225.535 hoger dan begroot. Die afwijking heeft drie oorzaken, te weten de 
verhoogde lumpsumbekostiging, de groeibekostiging en de onderwijsachterstandsgelden. 
De verhoogde lumpsum bekostiging heeft met een bedrag van van € 2.649.734 in de afwijking van de 
begroting het grootste aandeel. Alle aan de lumpsum bekostiging gelieerde baten zoals personeels- en 
arbeidsmarktbeleid (€ 447.749)  en de prestatiebox (€ 93.335) stijgen vervolgens in dezelfde lijn 
mee. De rijksbijdragen zijn in 2020 verhoogd naar aanleiding van de nieuwe CAO om zo de 
toegenomen personeelskosten te kunnen dekken. Hogere salarissen leiden vervolgens tot een hogere 
pensioenlast in het jaar erna. De CAO voor het primair onderwijs is in november 2020 met twee 
maanden verlengd en liep tot en met 31 december 2020. Daarbij is afgesproken dat alle medewerkers 
in december een extra eindejaarstoelage zouden ontvangen van 0,7 procent van het bruto jaarsalaris 
in 2020. Deze uitkering is in december 2020 gedaan. 

De tweede oorzaak voor de hogere rijksbijdrage is gelegen in de groeibekostiging die niet is begroot, 
het totaal ontvangen bedrag is  € 845.008. Het gaat hierbij om een groei van meer dan 40 leerlingen 
ten opzichte van de peildatum 01-10-2018. Deze groei zien we vooral bij: de AMS, de Julianaschool, 
de Confetti,de Jan Ligthartschool en Het JongLeren(+ Rivers International school). Ook is er een 
groeibekostiging ontvangen voor de Toermalijn. De leerlingtoename bij de Toermalijn is gevolg van 
het samenvoegen van twee locaties die wij als fusie hebben gezien en waarvoor fusiegelden waren 
voorzien. Die zijn echter voorzichtigheidshalve niet mee begroot. Doordat niet alle wettelijke criteria 
voor een fusie werden behaald, zijn er geen fusiegelden ontvangen, maar is de uitbreiding van de 
school gezien als leerlinggroei en is er groeibekostiging voor de leerlingen op de nieuwe school 
ontvangen. 

De derde reden voor de hogere rijksbijdrage is gelegen in de nieuwe gewichtenregeling voor de 
onderwijsachterstandsgelden. Dit had voor Flores Onderwijs een positief effect van € 311.754 . Ook is 
er een positief verschil op neveninstroom en nieuwkomers van € 276.520. Daarnaast zijn er ook nog 
baten uit 2019 binnen gekomen. De beschikking voor de gelden uit 2019 is pas eind februari 2020 
ontvangen en is derhalve niet meer meegenomen in de jaarrekening van 2019. Waren deze baten wel 
in 2019 gevallen dan waren de baten asielzoekers en vreemdelingen in 2020 conform de begroting 
geweest.

Voor het schooljaar 2019-2020 is € 229,29 per leerling aan werkdrukmiddelen beschikbaar gesteld. 
Flores Onderwijs heeft derhalve voor het schooljaar 2019-2020 een bedrag van € 2.090.166 
ontvangen op basis van de 1-oktobertelling van 2019. De middelen zijn naar rato van het 
leerlingaantal verdeeld over onze scholen. Voor het schooljaar 2020-2021 is € 251,38 per leerling 
beschikbaar voor het regulier onderwijs en voor het SBO is dat € 377,07 per leerling. Voor Flores 
Onderwijs  is er voor het schooljaar 2020-2021 in totaal een bedrag van € 2.309.051 ontvangen aan 
werkdruk middelen. 

Overige overheidsbijdragen
De overige overheidsbijdragen zijn € 100.366 hoger dan begroot. Dit positieve verschil wordt 
veroorzaakt door een tweetal gemeentelijke subsidies, betreffende de subsidies voor iedere school 
voor een conciërge met een positief verschil van € 61.613 en de subsidie voor de ID banen met een 
positief verschil van € 45.945. 

Overige baten 
De overige baten laten een negatief verschil zien van € -334.927. Het negatieve verschil wordt 
veroorzaakt doordat er lasten van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs geboekt staan terwijl de 
baten elders gerubriceerd zijn. Dit betreft €-416.495. Daarnaast zijn er minder opbrengsten 
ontvangen omdat we geen personeel hebben gedetacheerd. Dit betreft een bedrag van  € -131.979. 
Daar tegenover staat een beperkte groei in de fee’s van de internationale school van €23.390 en een 
positief saldo van de ouderbijdrage van € 46.529 van de overige scholen die op schooljaar wordt 
ingezet in plaats van op kalenderjaar.
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Personele lasten 
De personele lasten laten een realisatie zien van € 5.084.226 meer dan begroot. Het verschil wordt 
met name door de loonsverhoging van 4,5% voor al het personeel met vanaf januari (€2.031.000) en 
de eenmalige uitkering van 33% van het maandloon en een eenmalig bedrag van € 875 naar rato van 
de werktijdfactor, met een totaal bedrag van € 1.600.000. De bijbehorende baten voor de eenmalige 
uitkering zijn in 2019 binnengekomen en als bestemmingsreserve gereserveerd om deze extra last in 
2020 op te vangen.

Daarnaast is er een overschrijding van € 858.536 op extern ingehuurd personeel, deels vanwege 
tijdelijke inzet op werkdruk of de inhaalsubsidie Corona. De eerder genoemde voorziening voor 
langdurige zieken WGA-ERD is ook een last die in de exploitatie via de personele kosten is geboekt.

De gelden van PassendWijs voor zware en lichte ondersteuning zijn vanwege een herverdeling binnen 
het gehele onderwijs afgenomen voor met name het regulier onderwijs. Hierbij is te zien dat ondanks 
de schoolsluitingen waardoor groepsinterventies beperkter waren, toch meer geld nodig was voor de 
zorgproblematiek binnen de scholen. Dit heeft geleid tot een overschrijding van € 60.872. 

De Flores Academie is er - ondanks Corona - goed in geslaagd het aanbod doorgang te laten vinden 
en het aanbod is dan ook goed aangewend. Met de Flores Academie is € 276.375 aan kosten gemoeid.  
Ook de High Performance Schools trajecten zijn doorgegaan en die kosten worden ten laste van de 
bestemmingsreserves gebracht. Wat betreft studiedagen en conferenties is een onderschrijding te zien 
van €-61.200. Dus noodzakelijke trainingen en opleidingen hebben in aangepaste vorm 
plaatsgevonden, maar daarmee is wel een onderschrijding op reguliere opleidingen van €-344.139. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn nagenoeg overeenkomstig de begroting. De afwijking bedraagt € -31.680 
minder dan begroot. Dit betreft met name een afname van aankoop van papieren leermiddelen met 
een bedrag van €-24.696. Daarnaast is er op alle andere activa soorten een kleine onderschrijding, 
behoudens op de IT activa (overschrijding € 8.459), vanwege de extra aanschaf van devices voor het 
digitale (thuis-)onderwijs.

Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten overschrijden de begroting met  € 816.780. De belangrijkste reden voor deze 
overschrijding is dat de eigen bijdrage voor verduurzaming van de Klimboom in de exploitatie is 
opgenomen. Uiteindelijk is dit bedrag van € 439.000 ten laste van de bestemmingsreserve nieuwbouw 
gebracht. Tevens heeft er een dotatie aan de voorziening groot onderhoud plaatsgevonden van  
€200.000. Ook zijn er in het kader van Corona meer schoonmaak en sanitaire middelen ingekocht, die 
kosten bedroegen € 87.110. 

Overige instellingslasten 
De overige instellingslasten overschrijden de begroting met € 371.997. Dit wordt veroorzaakt door 
een drietal posten, namelijk; bijzondere activiteiten, overige lasten en drukwerk & reproductie. De 
post bijzondere activiteiten laat een overschrijding van €142.391 zien. Belangrijkste oorzaak is een 
factuur van € 46.225 van CLC voor extern personeel bijzondere projecten. Dit betreft het vanuit CLC 
Ixperium ingezette extra personeel op ICT. Daarnaast is Flores Onderwijs penvoerder voor de subsidie 
doorstroom PO/VO presikhaaf. De uitgaven ten behoeve van deze subsidie zijn vanuit die kosten 
betaald (eerste subsidie € 72.000). Hier staan ook de kosten voor het subsidie traject ‘Kansrijk 
opgroeien’.

De overige lasten overschrijden €180.588. Deze overschrijding is voor een deel te wijten aan de 
aanschaf van de CO2 meters om de ventilatie in de schoolgebouwen te registeren ter waarde van € 
39.741. 

Ook drukwerk en reproductie is bij alle scholen hoger dan gepland. Door de school sluitingen is meer 
werk op papier meegegeven waardoor de kosten zijn opgelopen boven het reguliere niveau. De 
overschrijding op drukwerk en reproductie bedraagt € 58.668. Daarnaast betreft het een aantal kleine 
overschrijdingen van diverse scholen zoals diverse corona kosten en attenties voor het personeel. 

Daarnaast is het accountantshonorarium ten laste van het resultaat gebracht € 52.683 Dit betrof in 
2019 nog de controle van twee financiële entiteiten. 
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Verbonden partijen

Stichting PAS Stichting Arnhem 4 -               -              Nee 0% Nee
SWV PassendWijs Stichting Arnhem 4 -               -              Nee 0% Nee
CLC PO Arnhem Stichting Arnhem 4 -               -              Nee 0% Nee
SWSOH Stichting Arnhem 4 -               -              Nee 0% Nee

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

Verbonden partij Activiteiten

Stichting PAS Beleid ten aanzien van onderwijsachterstanden en beheer brede scholen.
SWV PassendWijs Het samenwerkingsverband waarin Flores Onderwijs deelneemt
CLC PO Arnhem Netwerkorganisatie van verschillende Arnhemse besturen die gericht is op leren en lesgeven met ICT.
SWSOH Stichting ten behoeve van gezamenlijke gebouwen tussen stichting Delta en stichting Flores Onderwijs. 

Verklaring 
art. 2:403 

Deelname 
percentag

Consolidatie

* Het samenwerkingsverband PassendWijs, stichting PAS, CLC PO Arnhem en SWSOH hebben de jaarrekening 2020 nog niet opgesteld 
waardoor het eigen vermogen en het resultaat 2020 niet opgenomen zijn in deze jaarrekening

Statutaire naam Juridische vorm 
2020

Statutaire 
zetel

Code 
activiteite

Eigen 
vermogen

Resultaat 
2020*
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Model G:  Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

Omschrijving
Toewijzing 
kenmerk Datum

Lerarenbeurs 02NY 219/2/1216446 13-08-2019 Ja
Lerarenbeurs 03XW 2019/2/1216446 13-08-2019 Ja
Lerarenbeurs 05BY 2019/2/1216446 13-08-2019 Ja
Lerarenbeurs 12VW 2019/2/1216151 13-08-2019 Ja
Lerarenbeurs 27YE 2019/2/1216151 13-08-2019 Ja
Lerarenbeurs 29XG 2019/2/1216151 13-08-2019 Ja
Lerarenbeurs 19WG 2019/2/1216151 13-08-2019 Ja
Lerarenbeurs 19UB 2019/2/1216151 13-08-2019 Ja
Lerarenbeurs 19US 2019/2/1216151 13-08-2019 Ja
Lerarenbeurs 03XW 2020/2/1633676 28-08-2020 Nee
Lerarenbeurs 05BY 2020/2/1633676 28-08-2020 Nee
Lerarenbeurs 19OE 2020/2/1633676 28-08-2020 Nee
Lerarenbeurs 19OM 2020/2/1633676 28-08-2020 Nee
Lerarenbeurs 19OY 2020/2/1633676 28-08-2020 Nee
Lerarenbeurs 19US 2020/2/1633676 28-08-2020 Nee
Lerarenbeurs 19WG 2020/2/1633676 28-08-2020 Nee
Lerarenbeurs 29XG 2020/2/1708602 19-10-2020 Ja
Lerarenbeurs 29XG 2020/2/1633676 28-08-2020 Nee
Tegemoedkoming kosten 
opleidinsscholen 2018/2/1023314 19-10-2018 Ja
Tegemoedkoming kosten 
opleidinsscholen 2019/2/1353639 18-10-2019 Ja
Tegemoedkoming kosten 
opleidinsscholen 2020/2/1708602 15-10-2020 Nee
Doorstroomprogramma PO-VO DPOVO19087 13-09-2019 Ja
Doorstroomprogramma PO-VO DPOVO20184 29-10-2020 Nee
Inhaal- en ondersteuningsprogramma IOP2-40972-PO 16-10-2020 Nee
Inhaal- en ondersteuningsprogramma IOP2-41645-PO 16-10-2020 Nee

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving
Toewijzing 
kenmerk Datum

Bedrag van de 
toewijzing

Ontvangen t/m 
vorig verslagjaar

Totale 
subsidiabele 
kosten t/m vorig 
verslagjaar

Saldo per 
1 januari 
verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Subsidiabele 
kosten in 
verslagjaar

Te verrekenen per 
31 december 
verslagjaar

Totaal: -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving
Toewijzing 
kenmerk Datum

Bedrag van de 
toewijzing

Ontvangen t/m 
vorig verslagjaar

Totale subsidiabele 
kosten t/m vorig 
verslagjaar

Saldo per 1 januari 
verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Subsidiabele kosten 
in verslagjaar

Saldo per 31 
december 
verslagjaar

Totaal: -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar 
conform de subsidiebeschikking 
geheel uitgevoerd en afgerond
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2020

Gemiddelde totale baten 6
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 2

Totaal aantal complexiteitspunten 11

Bezoldigingsklasse D

Bezoldigingsmaximum 157.000€    

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord 
dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige 
functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse
De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie 
generieke instellingscriteria te weten:
 (a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
 (b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
 (c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.
 Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris 
gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de 
complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal 
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de 
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de 
topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling 
bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2020.
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1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2020

bedragen x € 1 S.M.D. Veltmaat Y.T.J.M. Visser

Functiegegevens Voorzitter CvB Lid CvB

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 1,00

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                              132.545                              130.111 

Beloningen betaalbaar op termijn                                20.540                                20.437 

Subtotaal                             153.085                             150.547 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                              157.000                              157.000 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag

 n.v.t.  n.v.t. 

Bezoldiging                              153.085                              150.547 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan

n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling

n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1 S.M.D. Veltmaat Y.T.J.M. Visser C.H.B.C. van Zuylen

Functiegegevens Voorzitter / lid CvB Voorzitter / lid CvB Voorzitter / lid CvB

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 01/11 - 31/12 01/01 - 31/10

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 1,00 0,80

Dienstbetrekking? ja ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                              123.726                                20.058                                82.753 

Beloningen betaalbaar op termijn                                19.904                                 3.299                                13.273 

Subtotaal                             143.630                               23.357                               96.026 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                              152.000                                25.333                              101.333 

Bezoldiging                              143.630                                23.357                                96.026 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.
Niet van toepassing bij stichting Flores Onderwijs.

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

De WNT is van toepassing op stichting Flores Onderwijs. Het voor Flores Onderwijs toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 
2020 € 157.000. Dit is bepaald aan de hand van de klasse indeling onderwijs. Flores heeft 11 punten (gemiddelde baten: 6, 
gemiddeld aantal leerlingen: 3, gewogen onderwijssoorten: 2) en komt daardoor in klasse D.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand 
van de functievervulling. 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2020

bedragen x € 1 P.C.A. van Dongen I.J.M. Wessels H.F. Kruize

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging                              9.067                              6.038                              6.145 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                             23.550                             15.700                             15.700 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging                              9.067                              6.038                              6.145 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1 P.C.A. van Dongen I.J.M. Wessels H.F. Kruize

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 01/05 - 31/12 01/04 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging                              9.000                              6.096                              7.710 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                             22.800                             15.200                             15.200 

Gegevens 2020

bedragen x € 1 J.L.P.A. Dankaart F.J.W. Juch

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging                              6.036                              6.070 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                             15.700                             15.700 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag

n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging                              6.036                              6.070 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan

n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling

n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1 J.L.P.A. Dankaart F.J.W. Juch J.A.J. Strengers

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 01/08 - 31/12 01/01 - 31/07

Bezoldiging

Bezoldiging                              7.264                              2.534                              4.236 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                             15.200                              6.399                             15.200 

Niet van toepassing bij stichting Flores Onderwijs.

Niet van toepassing bij stichting Flores Onderwijs.

Niet van toepassing bij stichting Flores Onderwijs.

Niet van toepassing bij stichting Flores Onderwijs.

Niet van toepassing bij stichting Flores Onderwijs

3. Bezoldiging niet-topfunctionarissen.
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging 
boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is.

1f.  Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond 
van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met 
een bezoldiging van € 1.700 of minder.

Tabel 1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.
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Gebeurtenissen na balansdatum
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(Voorstel) bestemming van het resultaat

Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.
Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

Resultaat 2020
608.600€          wordt toegevoegd aan de algemene reserve

(3.244.007)€     wordt onttrokken aan de algemene bestemmingsreserve publiek
75.055€           wordt toegevoegd aan het private bestemmingsfonds

-2.560.352€     totaal resultaatverdeling
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Controle verklaring van de onafhankelijke accountant
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Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursgegevens

Naam bestuur: Stichting Flores Onderwijs
Bestuursnummer: 41645
Inschrijving KvK: 09165987

Bezoekadres: Beverweerdlaan 3
Postcode: 6825 AE
Postadres: Postbus 2044
Postcode: 6802 CA
Plaats: Arnhem
Telefoon: 026-7600900
E-mailadres: info@floresonderwijs.nl
Website: www.floresonderwijs.nl

BRIN-nummer Naam School Sector 2020 2019
03VP De Arcade BO 338            348            
03XV 't Panorama BO 294            312            
03XW Jozef Sartoschool BO 280            291            
04ML Arnhemse Montessorischool BO 385            371            
04QY De Troubadour BO 154            151            
04SP Arnhemse Schoolvereniging BO 42             48             
05BY De Zyp BO 241            260            
05IV Bernulphusschool BO 242            248            
05KR De Dorendal BO 195            213            
09QQ Marienbornschool BO 186            191            
15IU Julianaschool BO 467            451            
19NO Heijenoordschool BO 319            318            
19NR Pieter Brueghelschool BO 288            304            
19NX Jan Ligthartschool BO 425            409            
19OE De Boomhut BO 400            412            
19OM De Witte Vlinder BO 155            154            
19OR De Werf BO 369            373            
19OY De Parkschool BO 231            237            
19RD Hugo de Grootschool BO 165            173            
19UB Monchyschool BO 107            117            
19US Het Mozaiek BO 572            565            
19VP OBS Da Vinci BO 161            170            
19VX De Klimboom BO 178            209            
19WE De Expeditie BO 361            380            
19WG De Lingelaar BO 320            334            
22JE Lea Dasbergschool BO 254            272            
23CD Het Klinket BO 208            211            
27YE De Schatgraaf BO 368            361            
29XG Het JongLeren BO 504            515            
29XV Confetti BO 372            339            
02NY SBO De Klaproos SBO 145            159            
12VW SBO De Piramide SBO 141            140            

8.867         9.036         

Aantal leerlingen 01-10-
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BIJLAGE 2

Je kunt alles leren



Jaarverslag RvT

1. Inleiding

De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan majeure beslissingen, fungeert als
klankbord en sparring partner van het bestuur en houdt toezicht op het beleid en de
uitvoering daarvan. Voor al deze taken is de Code Goed Bestuur PO het vigerende
kader. Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van een aantal belangrijke
ontwikkelingen. Enerzijds de doorontwikkeling van de organisatie in de Expeditie,
vastgelegd in het strategisch beleidsplan 2020-2025. Ook de ontwikkeling van
Leiderschap wordt in deze context als thema nadrukkelijk op basis van inbreng van het
College van Bestuur met elkaar besproken. De Raad van Toezicht heeft zich in lijn met
de Expeditie in haar zelfevaluatie gebogen over mogelijkheden tot versterking van
waarderend toezicht en noodzakelijke vervolgstappen daarbij. Een en ander heeft
geresulteerd in een nieuw toezichtkader waarin waarderend toezicht een prominente
plek heeft gekregen. Anderzijds zijn De Basis en Fluvius in 2020 gefuseerd. De Raad van
Toezicht is nauw betrokken geweest bij alle processtappen en de goedkeuring van
formele documenten, zoals  het fusiebesluit en de nieuwe statuten. Uiteraard heeft
2020 ook voor de Raad van Toezicht in het teken gestaan van Covid-19 en heeft de Raad
van Toezicht met belangstelling kennis genomen van de ontwikkelingen in het digitale
onderwijs van Flores Onderwijs.

2. Organisatie

De Raad van Toezicht toetst of de in de strategie en jaarplan van het betreffende jaar
opgenomen voornemens worden gerealiseerd. Jaarlijks worden met het College van
Bestuur resultaatafspraken gemaakt. Deze resultaatafspraken richten zich op specifieke
zaken in het betreffende jaar en op reguliere zaken die standaard aan de orde zijn. De
Raad van Toezicht kent drie commissies die aan de hand van (verdiepende)
documenten sterk inhoudelijk inzoomt en de voorbereiding doet voor de reguliere Raad
van Toezicht-vergaderingen. De drie commissies zijn:

● Remuneratiecommissie: werkgeverschap bestuurders- en governance-vraagstukken;
● Auditcommissie: financiën en huisvesting;
● Commissie Onderwijs en Kwaliteit: onderwijskwaliteit, onderwijsopbrengsten en

kwaliteitscyclus.
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De Raad van Toezicht functioneert vanuit een integrale verantwoordelijkheid. Dat
betekent dat de leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Verder is elk lid van de Raad
van Toezicht tevens lid van een of meer commissies van de Raad van Toezicht.

3. Governance

De Raad van Toezicht onderschrijft en handelt conform de inhoud van de Code Goed
Bestuur zoals opgesteld door de PO Raad. De Raad van Toezicht heeft de governance
afspraken vastgelegd in de volgende documenten:

● Statuten;
● Bestuursreglement;
● Toezichtkader.

In 2021 zullen de statuten en de reglementen worden beoordeeld (en zonodig herzien)
aan de hand van de nieuwe Code Goed bestuur zoals die per 1 januari 2021 geldt en de
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen zoals die - naar verwachting - op 1 juli 2021 in
werking treedt. De raad heeft in dit boekjaar in ieder geval geen afwijkingen van de
Code Goed Bestuur PO vastgesteld.

De Raad van Toezicht wordt bezoldigd conform de richtlijnen van de Vereniging van
Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Bij de samenstelling is er rekening
gehouden met spreiding van competenties op het gebied van bestuur, onderwijs en
kwaliteitszorg, HRM, ICT, financiën en risicomanagement. Ook de portefeuille Identiteit
is belegd. De leden van de Raad van Toezicht verrichten geen werkzaamheden of
bekleden geen (neven)functies die strijdig zijn met de belangen van de Stichtingen of
leiden tot belangenverstrengeling of in strijd zijn met de bepalingen opgenomen in de
Code Goed Bestuur. Het rooster van aftreden waarborgt de continuïteit.

4. Samenstelling Raad van Toezicht en rooster van aftreden

De samenstelling en nevenfuncties van de Raad van Toezicht zien er als volgt uit:

Peter van Dongen:
Voorzitter Raad van Toezicht, portefeuille Identiteit, tevens lid
Remuneratiecommissie
Benoemd: 1-1-2017 tot 1-1-2025 (laatste termijn).

Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Veluwse Onderwijsgroep Apeldoorn,
tevens lid Remuneratie- en Governancecommissie.
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Han Dankaart:
Lid Raad van Toezicht, portefeuille financiën, vastgoed en
bedrijfsvoering, tevens voorzitter Auditcommissie
Benoemd: 1-4-2018 tot 1-4-2022, herbenoembaar

Nevenfuncties: Ambtelijk opdrachtgever Gemeente Molenlanden
Vice-voorzitter Raad van Toezicht SSH Arnhem & Nijmegen

Flip Juch:

Lid Raad van Toezicht, portefeuille financiën, lid Auditcommissie
Benoemd: 1-8-2019 tot 1-8-2023, herbenoembaar

Nevenfuncties: Directievoorzitter Samenwerking Glasverzekering NV
Voorzitter bestuur Stichting Vrijheidstheater Achterhoek
Ambassadeur Nederlandse Uitdaging

Ellen Kruize:

Lid Raad van Toezicht, portefeuille onderwijs en HRM, voorzitter
Remuneratiecommissie en lid commissie Onderwijs en Kwaliteit
Benoemd: 1-4-2018 tot 1-4-2022, herbenoembaar

Nevenfuncties: Voorzitter College van Bestuur Vario Onderwijsgroep
Lid Raad van Toezicht MBO Amersfoort
Lid Raad van Advies Deltion College Zwolle (onbezoldigd)

Ingeborg Wessels:

Lid Raad van Toezicht, portefeuille juridisch en HRM, lid commissie
Onderwijs en Kwaliteit
Benoemd: 1-5-2018 tot 1-5-2022, herbenoembaar

Nevenfuncties: Directeur Marketing en Communicatie, HAN
Lid Raad van Advies Legal Valley (onbezoldigd, samenhangend met
hoofdfunctie)
Voorzitter Raad van Toezicht Grafisch Lyceum Rotterdam

Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:
Peter van Dongen 1-1-2025 niet herbenoembaar
Han Dankaart 1-4-2022 herbenoembaar
Flip Juch 1-8-2023 herbenoembaar
Ellen Kruize 1-4-2022 herbenoembaar
Ingeborg Wessels 1-5-2022 herbenoembaar
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5. Werkzaamheden

De reguliere Raad van Toezicht vergaderde in 2020 in totaal 6 keer. Op 23 januari 2020
vond daarnaast de jaarlijkse zelfevaluatie plaats. Verder waren er de
commissievergaderingen van de genoemde commissies. In november 2020 heeft de
Raad van Toezicht met de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad van Flores
Onderwijs overleg gehad. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft tussentijds met
regelmaat overleg met het College van Bestuur en de bestuurssecretaris.

De Raad van Toezicht heeft in 2020 op hoofdlijnen de volgende onderwerpen op de
agenda gehad:

● Strategisch beleidsplan 2020-2025
● Nieuw toezichtkader
● Reglementen (RvT & commissies)
● Bestuursreglement
● Integraal Huisvestingsplan
● Leiderschap in de context van de Expeditie (presentatie onderzoeksresultaten

onder externe begeleiding)
● Adviezen Auditcommissie inzake financiële documenten (zelfevaluatie Raad van

Toezicht)
● Kaderbrief 2021
● Goedkeuring Jaarrekening 2019 en jaarverslag 2019
● Goedkeuring voorgenomen besluit inzake naamswijziging DeBasisFluvius naar

Flores Onderwijs
● Exploitatieoverzichten per kwartaal
● Goedkeuring Begroting 2021 en meerjarenbegroting
● Goedkeuring complexiteitspunten voor de WNT
● Managementletter accountant
● Accountantsverslag
● AVG
● Covid-19
● Ventilatie

Veel van deze onderwerpen zijn voordien besproken in één van de onderstaande
commissies.

Remuneratiecommissie
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De Remuneratiecommissie maakt jaarlijks planningsafspraken met de leden van het
College van Bestuur en voert met hen  een tussentijds gesprek en een evaluatiegesprek
over de behaalde resultaten. Aldus is ook geschied in 2020. De planningsafspraken zijn
gemaakt met beide leden van het College van Bestuur. Daarbij zijn de beoogde
resultaten voor het schooljaar besproken. Tevens is gesproken over de ambities en
persoonlijke ontwikkeling van de beide CvB-leden. In april 2020 heeft er een tussentijds
gesprek van de Remuneratiecommissie met het College van Bestuur plaatsgevonden. In
juli 2020 heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden met beide zittende bestuurders
waarin de resultaten van het afgelopen schooljaar zijn besproken. Daarvan is verslag
gemaakt. Beide bestuurders hebben daarbij tevens hun beoogde resultaten voor het
schooljaar 2020-2021 geformuleerd.  De afgesproken resultaten zijn in het
gespreksverslag vastgelegd.

Auditcommissie
De Auditcommissie van de Raad van Toezicht bestaat uit twee leden, waarvan er één als
voorzitter van de commissie optreedt.
In de Auditcommissie worden alle stukken besproken betreffende financiën. Daarbij is
aan de orde: de begroting, de jaarrekening, periodieke managementrapportages,
overleg met de accountant, het accountantsverslag en de managementletter van de
accountant, treasurybeleid en huisvesting. Vooral huisvesting heeft dit jaar veel op de
agenda gestaan van de auditcommissie in verband met de ventilatieproblematiek die
Covid-19 met zich bracht.

Mede op basis van de adviezen van de Auditcommissie zijn in 2020 door de Raad van
Toezicht goedgekeurd: het jaarverslag 2019, de jaarrekening 2019, kaderbrief 2021 en
de begroting 2021.

Commissie Onderwijs en Kwaliteit
De commissie Onderwijs en Kwaliteit bestaat uit twee leden waarvan er één als
voorzitter van de commissie optreedt. In de commissie wordt aandacht besteed aan de
kwaliteit van het onderwijs waarbij in 2020 gesproken is over de schoolopbrengsten (in
relatie tot Covid-19), de wijze waarop de expeditie vorm krijgt in het onderwijs en is
aandacht is besteed aan het vooruitgeschoven inspectiebezoek dat in 2020 plaats zou
hebben gevonden. In verband met Covid-19 is dat geplande bezoek aangehouden.

Hoofdonderwerpen voor de commissie zijn dit jaar; de voortgang van de Professionele
LeerGemeenschappen (PLG) en Directeuren Leerkring (DLK) en de monitoring van de
kwaliteit van onderwijs bij Stichting Flores Onderwijs.

6. Doelmatigheid
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De Raad van Toezicht toetst de relatie tussen de ingezette middelen en de (onderwijs)
opbrengsten die met de ingezette middelen worden behaald. Onderwijs wordt als
doelmatig beschouwd als de doelen tegen zo laag mogelijke kosten worden gehaald, of
als de ingezette middelen tot zo hoog mogelijke prestaties leiden. De Raad van Toezicht
realiseert zich dat een relatie tussen de inspanningen en de middelen enerzijds en de
onderwijskwaliteit en de onderwijsopbrengsten anderzijds niet eenvoudig is aan te
tonen. De Raad van Toezicht geeft invulling aan de toetsing op de doelmatigheid door:  

1. Periodieke gesprekken met de bestuurders;
2. Tenminste tweemaal per jaar een gesprek met de schooldirecties en  de

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;
3. De financiële meerjarenbegroting en achterliggende onderbouwingen jaarlijks te

beoordelen en de jaarlijkse begroting goed te keuren;
4. De financiële performance (uitputting versus begroting) te monitoren aan de

hand van door het bestuur aangeleverde tussentijdse sturingsinformatie;
5. Jaarlijks kennisnemen van het externe financiële benchmarkonderzoek van

Vensters en de analyse van de bestuurder van deze benchmark bespreken;
6. De uitkomsten van de interne audits en testen op de onderwijskwaliteit te

beoordelen;
7. Monitoring op de realisatie van de in het jaarplan vastgelegde prestatie

indicatoren;
8. Kennis te nemen van de enquêtes die worden uitgezet onder de leerlingen en

het personeel;
9. Het beoordelen van rapportages van de Inspectie van het Onderwijs over de

onderwijskwaliteit en daarin afgesproken (verbeter) maatregelen;
10. Werkbezoeken op de verschillende locaties te organiseren;
11. Bevindingen en rapportages van de controlerend accountant te beoordelen.

Voor zover de Raad van Toezicht dat kan beoordelen in zijn toezichthoudende rol, is de
Raad van Toezicht van mening dat de onderwijsmiddelen doelmatig worden ingezet.
Dat oordeel wordt onder meer onderbouwd door:

1. Positieve feedback over de onderwijskwaliteit van ouders, kinderen en
toezichthouders;

2. Verbetering van de onderwijskwaliteit op de scholen en een toename van
scholen met het predicaat Excellent;

3. De beleidsrijke meerjarenbegroting;
4. Toereikende financiële positie op basis van signaleringswaardes Inspectie van

het Onderwijs.

7. Contact met de organisatie

Medezeggenschap
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Een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht heeft in principe twee keer per jaar
overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In 2020 heeft het eerste
overleg als gevolg van Covid-19 geen doorgang kunnen vinden. De gehele Raad van
Toezicht heeft op 19 november met de gehele Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad de uitkomsten van het Zenger & Folkman onderzoek 2020
besproken. Tijdens die bijeenkomst zijn er ook beelden gewisseld over de toekomst en
de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad.

De Raad van Toezicht kijkt terug op een plezierig overleg met Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad. De Raad vond het vooral goed om beelden te wisselen ten
aanzien van de Expeditie. Dat ook om te kunnen beoordelen hoe de Expeditie leeft in de
organisatie en of er breed draagvlak aanwezig is. De Raad van Toezicht heeft daarbij
geconstateerd dat daarvan zeker sprake is, maar dat er ook positief en betrokken wordt
meegedacht ten aanzien van de betekenis hiervan voor de wijze van (inrichten van en
vormgeven aan) Medezeggenschap.

Met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn in 2020 de volgende
onderwerpen besproken:

● Expeditie; ontwikkelingen, invulling Medezeggenschap;
● Samenwerking & professionalisering GMR;
● Krapte op de arbeidsmarkt.

Scholenbezoek
De Raad van Toezicht streeft ernaar om jaarlijks een aantal scholen te bezoeken. Voor
2020 had de Raad van Toezicht het voornemen om de schoolbezoeken te combineren
met de vergaderingen. In die zin dat de vergaderingen op een school zouden
plaatsvinden en de Raad van Toezicht na de vergadering met de directeur en leden van
het team in gesprek kon gaan. In verband met Covid-19 heeft de raad afgezien van
schoolbezoeken in 2020 om de scholen niet extra te belasten. In de laatste vergadering
van de raad zijn de directeuren van De Binnenstad en De Julianaschool uitgenodigd om
de raad (digitaal) mee te nemen in de DLK- ontwikkeling van hun scholen om zo toch
nog een inkijkje te creëren in de de scholen en de leiderschapsontwikkeling van de
directeuren. In 2021 zullen andere directeuren worden uitgenodigd om digitaal het
goede gesprek met de raad te voeren, zolang de schoolbezoeken in fysieke vorm geen
doorgang kunnen vinden.

8. Zelfevaluatie

Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren. In de regel intern en periodiek
met externe begeleiding.  Naar aanleiding van de evaluatie van 23 januari 2020  is met
behulp van externen het toezichtkader en dan met name het waarderend toezicht
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vormgegeven. Dat heeft geresulteerd in een hernieuwd toezichtkader dat aansluit bij
het Strategisch beleidsplan 2020-2025 en de daarin geformuleerde doelen van het
bestuur. De Raad van Toezicht heeft ook onder externe begeleiding gekeken naar de
samenwerking binnen de Raad van Toezicht en de samenwerking met het College van
Bestuur. Dat heeft geresulteerd in nieuwe werkafspraken tussen de Raad van Toezicht
en het College van Bestuur. Zo wordt er bijvoorbeeld vanaf september 2020 aan het
einde van elke vergaderingen kort gereflecteerd op de vergadering, om zo met elke
vergadering van en met elkaar te leren. Ook is in samenspraak met het College van
Bestuur gekozen voor een andere invulling van de vergaderingen met de Raad van
Toezicht. De vergaderingen bestaan met ingang van september 2020 uit een formeel en
een informeel deel. In het informele deel wordt zo ruimte gecreëerd voor het sparren
en meedenken over door het College van Bestuur aangedragen onderwerpen.

8



BIJLAGE 3

Je kunt alles leren



Jaarverslag GMR

1. Inleiding

Voor u ligt het GMR-jaarverslag 2020 van Stichting Flores.

Met enthousiasme, zorg en de wens om de kinderen van onze scholen van goed
onderwijs te voorzien, heeft de GMR zich ook het afgelopen jaar weer ingezet. De
ouders en leerkrachten die gezamenlijk de GMR vormen hebben allemaal iets gemeen:
zij willen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs binnen de scholen van de
stichting en vervullen hierbij de rol van ‘critical friend’ richting het College van Bestuur.

In dit jaarverslag wordt de werkwijze van de GMR toegelicht en een overzicht gegeven
van de onderwerpen waarover de GMR zich het afgelopen heeft gebogen. Een bijzonder
jaar waarin de Covid 19 pandemie ons aller leven en werken sterk heeft beïnvloed.

De GMR vult haar rol in op stichtingsniveau door middel van het geven van haar
instemming of advies bij diverse onderwerpen die gedurende het jaar door het College
van Bestuur aan haar wordt voorgelegd of door de GMR zelf is ingebracht.

Elk jaar staat de GMR ook stil bij haar werkwijze en benoemt zij mogelijke
verbeterpunten om de medezeggenschap binnen de stichting te verbeteren. Ook in dat
perspectief is 2020 een bijzonder jaar omdat er een organisatiebreed
professionaliseringstraject medezeggenschap is gestart.

Wij hopen van harte dat onze GMR ook in 2021 een positieve en opbouwende bijdrage
kan leveren.

Met vriendelijke groet,

Joke F.M. Zwanenburg

Onafhankelijk Voorzitter GMR
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2. Werkwijze GMR
2.1. Organisatie

De GMR heeft het afgelopen jaar als volwaardig GMR kunnen functioneren door het
verwelkomen van een onafhankelijk voorzitter en kwartiermaker en een aantal nieuwe
leden voor de personeelsgeleding en voor de oudergeleding na een wervingscampagne
via Intranet en via de directeuren en voorzitters MR van de scholen.

Bestuur/staf:

● Yvonne Visser (Lid College van Bestuur)

● Sylvia Veltmaat (Voorzitter College van Bestuur)

● Eefje van den Broeck (Bestuurssecretaris)

De GMR (nu) bestaat uit zes vertegenwoordigers van ouders en zes vertegenwoordigers
van leerkrachten. De zes personeelsleden zijn:

● Pauline Essers (SBO De Piramide)

● Jeroen Verhoeven (Jeroen Boschschool, inmiddels De Lingelaar) – tot
01.08.2020

● Jacomine Wasser- Holleman (Confetti)

● Paul de Brouwer (De Parkschool) – tot 01.08.2020

● Hanneke Mooren (Arnhemse Montessorischool)

● Sander Hulleman (Rivers International School)

● Marlies Lamens (SBO De Klaproos) – vanaf 01.08.2020

● Martijn van Luinen (SSC) – vanaf 01.08.2020

De zes  leden vanuit de oudergeleding zijn:

● Renata Sommerdijk (De Lingelaar)

● Karlijn Steenvoort (Jan Ligthartschool)

● Jeroen Gribling (De Mariënborn)

● Linda van Heiningen (Julianaschool)
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● Hasan Kumas (Het Mozaïek) – vanaf 01.08.2020

● Caspar Franken (Jozef Sartoschool) – vanaf 01.08.2020

De leden van de GMR zijn in het afgelopen jaar zeven keer samengekomen voor overleg
met het College van Bestuur en eenmaal met de Raad van Toezicht.

Tijdens de GMR overleggen zijn verschillende onderwerpen aan de orde gekomen. Deze
onderwerpen hadden betrekking op school overstijgende onderwerpen die binnen
Flores spelen, alsmede diverse advies- en instemmingsaanvragen en het toetsen van
beleidsplannen,

2.2. Zittingsduur en verkiezingen

Een GMR lid heeft zitting voor een periode van drie jaar, treedt na zijn zittingsperiode af
en is terstond herkiesbaar. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is
aangewezen of verkozen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is
aangewezen of verkozen, zou moeten aftreden. De leiding van de verkiezingen van de
leden van de GMR berust bij de GMR. De organisatie daarvan kan de GMR opdragen
aan een verkiezingscommissie. Gedurende het professionaliseringstraject wordt deze
werkwijze als onderdeel van het nieuwe statuut en regelement geëvalueerd en indien
nodig/gewenst aangepast.

2.3. Achterban

De Medezeggenschapsraden van Flores vormen onze achterban. Onderdeel van het
professionaliseringstraject is om de relatie met deze raden te versterken doormiddel
van het inrichten van diverse communicatiekanalen en het koppelen van GMR leden
aan clusters van scholen.

2.4. Bevoegdheden GMR

De bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn vastgelegd
in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). Een aantal bevoegdheden van de
medezeggenschapsraden van de scholen vallen onder de verantwoordelijkheden van
de GMR wanneer die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van Flores of
voor de meerderheid van de scholen. De bevoegdheden zijn onderverdeel in
informatierecht, instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid. Een voorbeeld van
instemmingsbevoegdheid is het vakantierooster. Een voorbeeld van adviesbevoegdheid
is de vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid.
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3. Besproken thema’s

De GMR heeft in 2020 o.a. de volgende thema’s besproken

3.1. Covid 19

Covid 19 heeft gedurende het jaar 2020 continu op de agenda gestaan. De GMR is goed
geïnformeerd over de wijze waarop Flores handen en voeten heeft gegeven aan alle
zaken die uit deze pandemie voort zijn gekomen. Denk hierbij aan ventilatie in de
scholen, testbeleid, thuisonderwijs, zorgen voor voorzieningen voor kwetsbare groepen
leerlingen etc.

3.2. Jaarplanning GMR

De GMR heeft een jaarplanning opgesteld met jaarlijks terugkerende onderwerpen en
de periode waarin deze onderwerpen ter tafel dienen te komen.

3.3. 5 gelijke dagen model

Er is een aantal malen gesproken over het voornemen om over te gaan naar een 5
gelijke dagen model voor alle Flores scholen. De werkgroep heeft haar plan
gepresenteerd en de GMR heeft een advies uitgebracht. Deze adviezen worden
meegenomen in een verdere uitwerking. Dit onderwerp zal terugkomen op de agenda
in 2021.

3.4. Inschaling directeuren conform Cao verplichting

Er is een voorstel voorgelegd aan de GMR wat is toegelicht in de vergadering. De GMR
heeft dit onderwerp voorzien van een aantal adviezen en teruggelegd bij het College
van Bestuur. Dit onderwerp zal terugkomen op de agenda in 2021.

3.5. Functiebeschrijvingen OOP SSC en conform Cao verplichting

HR heeft een toelichting gegeven op de functiebeschrijving SSC en op de aanpassingen
functiebeschrijvingen OOP. De GMR heeft op beide zaken haar instemming gegeven.

3.6. Begroting 2021

De begroting 2021 is toegelicht en de GMR heeft een positief advies afgegeven.
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3.7. Aanbesteding Arbodienst

In 2020 is een traject gestart met betrekking tot de aanbesteding van een nieuwe
Arbodienst. De GMR neemt deel aan dit traject via een afvaardiging. Dit loopt nog door
in 2021.

3.8. Regeling verhuiskosten

De verhuiskosten zijn niet langer geregeld in de Cao. Derhalve diende Flores een eigen
beleid op te stellen. Dit is besproken, voorzien van GMR advies, bijgesteld en vervolgens
heeft de GMR instemming gegeven.

3.9. Schoolveiligheidsconvenant Renkum

De GMR heeft in eerste instantie niet ingestemd met het ingediende document. Na
overleg met de Gemeente Renkum is het document naar tevredenheid aangepast en
heeft de GMR alsnog ingestemd.

3.10. (Meerjaren) bestuursformatieplan

Het plan is tijdens de vergadering toegelicht door de HR adviseur. De GMR heeft vragen
kunnen stellen hierover en feedback kunnen geven en vervolgens ingestemd.

3.11. Werkdrukmiddelen

Er is vooraf een voorgestelde werkwijze aangeleverd bij de GMR omtrent de verhoging
werkdrukmiddelen. Dit is aangeleverd met een stappenplan verantwoording en
evaluatie voor de toekomst. De GMR heeft hier positief op geadviseerd.

3.12. Professionaliseringstraject

Er wordt voor de GMR een professionaliseringstraject opgestart. Joke neemt hier het
voortouw in. Er zijn verschillende offertes opgevraagd bij adviesbureaus. Deze worden
met een afvaardiging van de GMR besproken.

5



3.13. Vervangingsbeleid

Het vervangingsbeleid is geüpdatet en aan de GMR voorgelegd ter instemming. Er is
veel over gesproken tijdens de vergaderingen. Met een advies vanuit de GMR is het stuk
herschreven, waarna de GMR instemming heeft verleend.

3.14. Jaarrekening en jaarverslag

Deze zijn toegelicht en voorzien van een positief advies vanuit de GMR.

3.15. Evaluatie jaarplan SSC

De GMR heeft hier kennis van genomen en voorzien van een aantal adviezen.

3.16. Vakantierooster 2020-2021

Het vakantierooster wordt in concept gemaakt door schooldirecteuren van de stichting,
schooldirecteuren van Stichting Delta en het PO. Het advies van het Ministerie van
OC&W is hierbij aangehouden. De GMR heeft een positief advies afgegeven.

3.17. Strategisch Beleidsplan 2020 - 2025

De GMR is meegenomen in evaluatie van het aflopende SBP en heeft een positief advies
uitgebracht over het nieuwe SBP.

Contactgegevens GMR

Onafhankelijk voorzitter:

Joke Zwanenburg – joke.zwanenburg@floresonderwijs.nl

Ambtelijk secretaris:

Lindsey Samson - lindsey.samson@floresonderwijs.nl
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Bijlage 3: Samenwerkingsverbanden
Flores Onderwijs werkt nauw samen met diverse partijen om doelstellingen en ambities te
realiseren. In onderstaand overzicht beschrijven we de diverse partners waarmee wordt
samengewerkt en geeft een korte beschrijving van het onderwerp of gebied waarop wordt
samengewerkt.

Naam partner Samenwerkingsverband / rol / taak

Ministerie van
Onderwijs,
Cultuur en
Wetenschap
(OCW)

• Toezichthouder;
• OCW omvat verschillende diensten en instellingen, vanwaar

voor het basisonderwijs de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO) en de Inspectie van het Onderwijs het meest
relevant zijn.

PO Raad • Gezaghebbende belangenbehartiger;
• Sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De

vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de
schoolbesturen in het basisonderwijs (PO), speciaal
basisonderwijs (SBO) en (voortgezet) speciaal onderwijs (SO).
De PO-Raad richt zich op de drie grote domeinen: bekostiging,
werkgeverschap en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid;

• Via bezoeken, netwerkbijeenkomsten en de Algemene
Ledenvergadering zijn leden betrokken bij de
standpuntbepaling van de PO-Raad;

• Aanjager van innovatieve projecten en kennisdeling;
• Organisator Kennisgroepen voor schoolbestuurders en

medewerkers om up-to-date te blijven, anderzijds om te
delen en een bijdrage te leveren aan landelijk beleid.

Onderwijsveld
Arnhem

• Gezamenlijke agenda voor de toekomst van het onderwijs
in Arnhem; de Maatschappelijke Educatieve Agenda
Arnhem (MEAA)

• In de MEAA zijn vijf thema’s benoemd waaraan invulling
gegeven moet worden in de maatschappelijke
educatieve agenda:
• een leven lang leren: participatie op de
arbeidsmarkt/dagbesteding;
• eigentijds en betekenisvol leren;
• kansengelijkheid;
• sociale en maatschappelijke vorming;
• dekkend onderwijsaanbod in de regio.

• Samenwerking met PO, VO, SO, voorschools-/naschoolse
opvang, kinderopvang



Naam partner Samenwerkingsverband / rol / taak

HAN University of
Applied Sciences
(Pabo)

Omdat de kwaliteit van de leerkracht van grote invloed is op het
leerproces van kinderen, ziet Flores Onderwijs het als een
belangrijke verantwoordelijkheid om kwalitatief goede
leerkrachten op te leiden. Dat doen we in samenwerking met de
HAN University of Applied Sciences Pabo. Studenten van deze
Pabo bieden we stageplaatsen op onze scholen. Samen
opleiden omhelst meer dan het bieden van stageplaatsen. We
zien de HAN Pabo als een partner in leren en opleiden. Samen
met lerarenopleiders worden bijvoorbeeld masterclasses
ontworpen en uitgevoerd door de Flores Academie.
Lerarenopleiders van de HAN Pabo nemen deel en begeleiden
verschillende kenniskringen, waar leraren samen met studenten
leren en onderzoeken. De kwaliteit van onze opleidingsscholen
wordt onder meer bewaakt door het inzetten van een scan
Opleiden in de school. De scan Opleiden in de school is bedoeld
voor opleidingsscholen die het opleiden in de school willen
benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele
leergemeenschap, waarin het leren van elkaar gericht op
onderwijsverbetering centraal staat.

Radboud
Universiteit

Naast stageplaatsen voor Pabostudenten bieden enkele
scholen van Flores Onderwijs stageplaatsen aan studenten van
de Radboud Universiteit (RU) die de studie Pedagogische
Wetenschap Primair Onderwijs (PWPO) volgen. De RU is een
van de partners met wie we een gezamenlijke
subsidieaanvraag hebben gedaan bij het NRO voor een
onderzoek naar kansengelijkheid in het onderwijs. Tenslotte
zijn we aan het verkennen welke rol de RU kan spelen in het
monitoren van een belangrijke onderwijskundige interventie
die we stichtingsbreed hebben uitgezet: de ontwikkeling van
alle scholen tot Professionele Leergemeenschap (PLG).



Naam partner Samenwerkingsverband / rol / taak

Community Learning
Center (CLC)

De PO besturen in Arnhem en de HAN University of Applied
Sciences (HAN) zijn van mening dat zij gezamenlijk het
onderwijs in de regio kunnen versterken vanuit een
Community Learning Center (CLC). Het CLC richt zich op
versterking en innovatie van het onderwijs in de regio. In haar
aanpak staat de verbinding tussen “leren, innoveren,
onderzoeken en technologie” centraal. Het Community
Learning Centre levert een bijdrage aan onderwijsinnovatie en
schoolontwikkeling door het verkennen, onderzoeken en
implementeren van vernieuwende toepassingen van
technologie bij leren en onderwijzen. De samenwerking in het
CLC is een logische vervolgstap na de reeds in gang gezette
samenwerking tussen PO besturen op het vlak van ICT beheer
en basisdiensten (de CBG (Centrale BeheerGroep ICT). Met de
HAN wordt het samenwerkingsverband verbreed en ontstaan
via het CLC nieuwe perspectieven en doelstellingen m.n. op
het vlak onderwijsinnovatie, kwaliteitsborging en onderzoek.
Het centrum is gericht op de “community” zowel in fysieke zin
(de stad en haar omgeving) als meer conceptueel op:
• Verbinding maken tussen deelnemers uit scholen onderling

(vanuit verschillende rollen: leerlingen, docenten,
management, ouders) en deskundigen/opleiders.

• Verbinding maken tussen scholen en “de brede community”.
• De community aanpak: samen werken, samen ervaren,

samen verzinnen, samen ontdekken, samen
onderzoeken.

• De “education community” aan het roer laten staan.
Zie voor meer informatie
www.deltascholengroep.nl/samenwerken/clc-arnhem.

Gemeente Renkum Flores Onderwijs heeft drie scholen in de gemeente Renkum.
De gemeente Renkum valt onder hetzelfde
samenwerkingsverband (PassendWijs) als Arnhem en heeft de
ondersteuningsstructuur op vergelijkbare wijze
georganiseerd, zie PassendWijs. De gemeente Renkum kent
geen indeling in wijkteams en heeft voor haar hulp aan kind
en jeugd het Zorgnetwerk ingericht. Gemeente Renkum kent
net als Arnhem het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zie
voor meer informatie:
www.renkum.nl/Inwoners/Scholen_en_kinderopvang/scholen.

http://www.renkum.nl/Inwoners/Scholen_en_kinderopvang/scholen


Naam partner Samenwerkingsverband / rol / taak

iXperium Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict is een
samenwerkingsverband van de lerarenopleidingen en het
Kenniscentrum Kwaliteit van leren van de HAN met het
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs in de regio rond Arnhem en Nijmegen. De
samenwerking richt zich op onderwijs dat beter recht doet
aan verschillen tussen leerlingen met behulp van ict en op het
opleiden van ict-geletterde jongeren. De focus ligt hierbij op
het opleiden, professionaliseren en faciliteren van leraren in
een duurzame verbinding tussen werkveld, opleiding en
onderzoek. Onderzoek vormt een belangrijk onderdeel binnen
de werkzaamheden van IXperium/Centre of Expertise leren
met ict. De belangrijkste, overkoepelende onderzoeksvraag
die het iXperium/CoE zich stelt is: Hoe kunnen we onderwijs
op micro- en mesoniveau zodanig vormgeven dat
leraren(teams) duurzaam recht kunnen doen aan verschillen
tussen leerlingen met behulp van ict en ict-geletterde
jongeren opleiden? En wat is daarvoor nodig in termen van
opleiding, professionalisering, (leer)middelen en
organisatieontwikkeling?’ iXperium/CoE gebruikt
onderzoeksactiviteiten als monitoring, evaluatieonderzoek,
meta-analyses en opdrachtonderzoek om antwoord te krijgen
op bovenstaande onderzoeksvragen.
Lopende onderzoeken:
• Leren en lesgeven met ict in de lerarenopleiding
• Evaluatie iXperium ontwikkelkring
• Gebruikersonderzoek

Kennisnet Kennisnet ondersteunt scholen met ict, want elke leerling
verdient eigentijds, veilig en persoonlijk onderwijs. Ze zorgen
voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseren de
sectorraden en delen hun kennis met het primair onderwijs
(po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo). Zo willen ze ict laten werken voor
het onderwijs. Kennisnet wordt gefinancierd door het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Kennisnet zet zich in om uitwisseling tussen digitale
onderwijsvoorzieningen mogelijk te maken, zoals Vensters
PO/ scholen op de kaart en OSO. Daarnaast zorgen ze er
onder andere voor dat digitaal leermateriaal goed vindbaar is
en dat informatiestromen zo efficiënt mogelijk ingericht zijn.



Naam partner Samenwerkingsverband / rol / taak

Nationaal
expertisecentrum
leerplanontwikkeling
- SLO

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.
Nergens in Nederland is zoveel kennis over curriculum en
curriculumontwikkeling beschikbaar. Ze ontwikkelen kennis
en brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen
en onderzoek samen. SLO richt zich op het primair, speciaal
en voortgezet onderwijs. Daarbinnen houden ze zich met alle
vakgebieden bezig. Als onafhankelijke kennisinstelling
verlenen zij diensten aan tal van partijen in praktijk en beleid.
Ook adviseren en ondersteunen zij de overheid. Het SLO
heeft de kerndoelen concreet uitgewerkt in leerlijnen met
tussendoelen, waarbij voor taal en rekenen de
referentieniveaus van kracht zijn.

Pedagogisch
samenspel

Flores Onderwijs en De Onderwijsspecialisten zijn een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Missing
Chapter. Missing Chapter Foundation koppelt de creatieve
denkkracht van kinderen aan complexe vraagstukken waar
volwassenen dagelijks mee worstelen. Missing Chapter helpt
ons middels de bijeenkomsten van pedagogisch samenspel
om de juiste vragen te stellen om de denkkracht van
kinderen te ontsluiten. Op dit moment vinden de
bijeenkomsten van Pedagogisch samenspel plaats op 1 Flores
school De Binnenstad en een school van de
Onderwijsspecialisten. We bevinden ons in een pilotfase en
onderzoeken hoe wij deze pedagogische vaardigheden
uiteindelijk stichtingsbreed kunnen inzetten. Link naar
Missing Chapter: www.missingchapter.org/

SWSOH SWSOH, is de afkorting voor de Stichting Samenwonen
Scholen en Onderwijshuis. In deze stichting is het financiele
beheer van de samenwoonscholen ondergebracht. In deze
stichting nemen de besturen deel die in een
samenwoonschool gehuisvest zijn, dit betreft Delta en Flores
Onderwijs.

http://www.missingchapter.org/


Naam partner Samenwerkingsverband / rol / taak

SIVON SIVON zorgt ervoor dat leerlingen, leraren en overig
onderwijspersoneel onder gunstige voorwaarden kunnen
beschikken over adequate (ict-)voorzieningen voor onderwijs
en talentontwikkeling, in nationale en internationale
samenwerking.

SIVON ontwikkelt, innoveert en exploiteert samen met
schoolbesturen een stabiele ict-infrastructuur en
organiseert vraagbundeling, samenwerking en
kennisuitwisseling voor de aangesloten schoolbesturen.

Doordat kennis en expertise beter worden georganiseerd, tijd
en geld beschikbaar komt bij scholen en de markt beter
wordt bevraagd, ontstaat er ruimte voor innovatie. De
toegevoegde waarde voor leden staat daarbij centraal.
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