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Voorwoord

Hierbij presenteer ik met trots het jaarverslag 2016 van Stichting voor Christelijk Basisonderwijs
“Arlanta”.
In 2016 is de Arlanta expeditie verder gegaan en hebben we onze nieuwe koers en de
organisatiefilosofie “de expeditieaanpak” verder uitgewerkt en vorm gegeven volgens het Strategisch
Perspectief “Kinderen de wereld leren lezen” 2015-2020. Onze nieuwe naam wordt zo al aardig
gevuld.
De expertgroepen PRIOR, Financiën, Academie, Onderwijs en Kwaliteit, PR/communicatie, ICT zijn
opgestart en hebben, na een periode van zoeken naar rol, positie en inrichting van proces, hun
eerste jaarplan voor het schooljaar 2016/2017 afgeleverd. Deze jaarplannen vormen samen het
bestuursjaarplan. De expertgroepen worden gevormd door medewerkers uit alle lagen van onze
organisatie en hebben de beschikking over een externe deskundige.
Daarnaast zijn er expeditiegroepen zoals Dwarsdenkers, Identiteit, ARKOL (samenwerking Arlanta en
VCBO Kollumerland), Educatief Partnerschap gestart. Deze groepen zijn letterlijk op expeditie,
zoeken naar mogelijkheden rond een thema om wellicht in de toekomst als expertgroep verder te
kunnen gaan.
Na een innovatieve speeddate sessie zijn we blij dat we vier(!) nieuwe schoolleiders konden
benoemen. Er waait inmiddels dan ook een nieuwe frisse wind in het Directie Overleg.
Al onze scholen zijn “groen” dat betekent dat volgens de onderwijsinspectie de basis van het
onderwijs goed is. Arlanta wil echter meer dan de basis op orde. Zo gebeuren op onze scholen
bijzondere en innovatieve dingen waar leerkrachten weer de passie van hun vak in terug vinden en
zo het onderwijs aan onze kinderen nog beter en mooier van wordt. Er zijn bijvoorbeeld innovatieve
onderwijsconcepten, activiteiten en organisatiemodellen gestart die al landelijk als voorbeeld
worden gezien.
Ook in het kader van samenwerking zijn er diverse initiatieven ontstaan om de mogelijkheden ervan
te onderzoeken. In Holwerd is onderzoek gestart naar een Mienskipsskoalle met het openbaar
onderwijs met als thema “samen de sprong wagen” en in Oosternijkerk/Niawier/Metslawier naar
vormen van verregaande samenwerking al dan niet in één gebouw. Op bestuursniveau is er een
onderzoek gestart naar de samenwerking met VCBO Kollumerland. Ondergetekende is in dat kader
voor één jaar gedetacheerd aan VCBO Kollumerland en verzorgen de stafmedewerkers diensten voor
beide organisaties.
Arlanta werkt met publieke middelen en wil daar transparant in zijn en verantwoording over

afleggen. Dat doen we middels dit jaarverslag. We leggen verantwoording af over de wijze waarop
onze plannen zijn gerealiseerd en welke resultaten er zijn bereikt conform de richtlijnen van het
ministerie van OCW. Dit jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening.

Aldus vastgesteld door het College van Bestuur op 1 februari 2017

Carin Doodeman
Voorzitter College van Bestuur
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1. Inleiding

In 1995 werd een vereniging opgericht voor het christelijk basisonderwijs in de gemeente
Dongeradeel: PCBO Dongeradeel. De statuten zeggen het volgende: “De stichting aanvaardt de bijbel
als bron van inspiratie voor al haar werk. De christelijke school richt zich op de vorming en opvoeding
van jonge mensen op weg naar volwassenheid. De christelijke school wil kinderen inleiden in de
waarden van het christelijk geloof en is oefenplaats voor een leven in verbondenheid met de ander en
de wereld.” In 2012 werd de vereniging een stichting: Stichting CBO Dongeradeel. Daarmee werd een
belangrijke stap gezet in de professionalisering van onze organisatie.
Met de komst op 1 augustus 2015 van SBO De Twine bestaat CBO Dongeradeel uit een veelkleurig
palet van 16 scholen. Op 1 september 2015 vond de naamswijziging plaats: Arlanta. De naam die
inmiddels betekenis heeft en waar we de komende jaren nog meer betekenis aan geven zodat iedereen
in 2020 Arlanta herkent als een organisatie die staat voor hoogstaand en innovatief onderwijs, waar
het vuur in de buik bij kinderen en medewerkers volop brandt. We zijn dan ook voortdurend aan het
leren en op alle lagen constant in ontwikkeling.
Inspelen op onzekere maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen vraagt een lange termijn visie. Zo’n visie kan
niet top-down, ‘vanaf de tekentafel’ worden ontwikkeld. Op
donderdag 25 september 2014 organiseerden we daarom een
Onderwijscafé voor alle medewerkers van Arlanta en een
aantal andere ‘stakeholders’ om met elkaar van gedachten te
wisselen over de toekomst van Arlanta. De resultaten zijn
meegenomen in het Strategisch Perspectief 2015-2020
“Kinderen de wereld leren lezen.” Hierin zetten we een
nieuwe koers uit voor de komende jaren. Dit is nodig, omdat
er van alles gebeurt in de wereld om ons heen. Onze leerlingen
groeien op in een totaal andere wereld dan waarin wij zijn
opgegroeid. Hoe de samenleving er over 5 jaar uit zal zien is al
lastig te voorspellen, laat staan hoe het zal zijn als onze
leerlingen de arbeidsmarkt betreden. Wij leiden kinderen dus op voor een wereld waarvan we niet
weten welke kennis en vaardigheden zij nodig zullen hebben.
Wat we wel weten is dat de ontwikkelingen op het gebied van ICT voortrazen. Dat we in een
kennismaatschappij leven. Dat de individualisering toeneemt en traditionele maatschappelijke
verbanden verdwijnen. Dat de ontzuiling doorzet. Dat in de 24-uurs economie behoefte is aan ruimere
schooltijden. Dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Dat er steeds nieuwe onderwijsconcepten
worden ontwikkeld, waarin het gaat om het bieden van maatwerk aan individuele leerlingen, op basis
van ieders eigen talenten. Het is duidelijk dat deze ontwikkelingen, of je het er nu wel of niet mee eens
bent, van grote invloed zullen zijn op ons leven in al zijn facetten en dat ook ons onderwijs erdoor
beïnvloed zal worden. Hoe ze precies zullen uitpakken voor onze scholen, ouders, leerlingen,
medewerkers en samenwerkingspartners en wanneer wat gebeurt, is van veel factoren afhankelijk.
Daarbij bevinden we ons in een krimpregio. De leerlingenaantallen dalen, de financiële middelen
nemen af en een aantal scholen dreigt zijn bestaansrecht te verliezen. Werken aan goed onderwijs op
kleine scholen is een enorme uitdaging. Een forse dosis creativiteit is noodzakelijk. Zowel op stichting-
als op schoolniveau is het zaak slimmer om te gaan met geld, middelen en ruimten.
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We hebben een compact Strategisch Perspectief ontwikkeld dat ons in staat stelt om op een actieve
en adequate wijze om te gaan met een situatie die zich kenmerkt door veel onzekere veranderingen.
Daarmee willen we voor onszelf optimale mogelijkheden creëren om onze leerlingen te leren hun weg
te vinden in de uitdagingen die zij in hun leven tegenkomen. “Kinderen de wereld leren lezen.” Dat
betekent een koers die gericht is op de verdere ontwikkeling van onze organisatie en
professionalisering van onze medewerkers. Een organisatie waarin het leren en opvoeden van
kinderen in een breed perspectief én het levenslang leren van de professionals in een snel
veranderende samenleving centraal staan. We zien het Strategisch Perspectief als een dynamisch
kader, dat duidelijk maakt binnen welke randvoorwaarden onze scholen hun school- en jaarplannen
formuleren. Het Strategisch Perspectief wordt jaarlijks vertaald in een concreet jaarplan op
stichtingsniveau. De expertgroepen maken voor hun eigen domein een jaarplan. Deze plannen samen
vormen het bestuursjaarplan.



De leraar is iemand die vanuit vakkundigheid en liefde voor zijn vak iets te vertellen heeft en zijn leerlingen kan inspireren. De leefwereld
van het kind is het vertrekpunt, maar daar moet het niet bij blijven. Het is vooral de wereld van het kind opentrekken.

8

2. Missie en visie

Kinderen de wereld leren lezen
Wij willen als Arlanta nu èn in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Onze missie is
om kinderen in deze snel veranderende kennissamenleving een stevige basis te bieden waarin ze als
wereldburgers hun weg kunnen vinden, zich flexibel kunnen opstellen en zich kunnen aanpassen aan
de veranderende omstandigheden in leven, leren en werken.

Onze missie betekent dat we kinderen willen leren om
hun talenten en ambities te ontwikkelen om als
gelukkig en evenwichtig mens een bijdrage te kunnen
leveren aan de samenleving. “Leer kinderen de wereld
lezen en ze zullen een leven lang leren.” Cruciaal is dat
we niet alleen aandacht schenken aan cognitieve
vaardigheden: de wereld leren lezen is een kwestie van
ontdekken en minder van kennis en vaardigheden.
Meer leren vanuit ervaring en beleving. Natuurlijk is en
blijft het belang van een uitstekende beheersing van
basisvaardigheden als rekenen, taal en lezen
onomstreden. Maar dit is niet meer voldoende: de beheersing van ‘de vaardigheden van de 21ste
eeuw’ wordt steeds belangrijker: plannen, de juiste leervragen stellen, informatie selecteren en
betekenisvol verwerken, probleemoplossend en creatief denken, samenwerken, sociaal emotionele
vaardigheden. De nadruk zal steeds meer verschuiven van onderwijzen naar leren.
Maar we willen vooral ook dat de kinderen op onze scholen een kompas meekrijgen, een kompas dat
richting geeft aan gedrag, aan goed en kwaad, aan zelf en de ander, aan zorg voor mensen en zorg
voor de wereld. Kinderen een brede ontwikkeling bieden, gebruik maken van alle zintuigen en
verschillende vormen van intelligentie. Waar het vooral om gaat is:

 Leren leren
 Leren communiceren
 Leren je eigen geluk te organiseren

Strategisch meerjaren perspectief 2015-2020
In 2015 is het nieuwe Strategisch Perspectief voor 2015-2020 vastgesteld. We hebben gekozen voor
de expeditie aanpak.
Dit Strategisch Perspectief biedt het kader voor de ontwikkeling van Arlanta en onze scholen en is
daarmee het startpunt voor een verscheidenheid aan activiteiten die richting geven aan ons beleid.
Hierbij past geen blauwdruk-benadering waarin plannen top-down worden geïmplementeerd, maar
een organisch proces van co-creatie waarin veranderingen binnen de scholen en binnen gemengde
groepen worden ‘geboren’ en tot uiting komen. Hiertoe zijn inmiddels diverse expert- en
expeditiegroepen ontstaan.

Innoveren en vernieuwen, niet door van bovenaf te bepalen wat er moet gebeuren, maar
veranderingen van binnenuit door op onderzoek uit te gaan, nieuwe dingen te ontdekken en door te
voeren in de dagelijkse praktijk. Samen met leerkrachten onderzoeken hoe ze hun ambities kunnen
realiseren en zich voortdurend kunnen verbeteren, door samen te werken en zich open te stellen
voor de buitenwereld. Samen met stafmedewerkers nagaan hoe hun expertise optimaal ten dienste
kan worden gesteld aan het primaire proces: onderwijs. Samen met bestuurders en schoolleiders
zoeken naar een nieuwe balans tussen sturen en loslaten.
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Versterken van het samenspel tussen bestuurders, schoolleiders, leerkrachten en stafmedewerkers,
je bent immers met elkaar verantwoordelijk voor het klimaat en de cultuur binnen de school en voor
de kwaliteit van het onderwijs. Waar mogelijk betrekken we ook leerlingen en ouders daarbij. Daarbij
hoeven niet bij voorbaat ‘alle neuzen dezelfde kant op’, maar willen we verschillen koesteren en
benutten. Met de drie V’s als uitgangspunt: vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding.
We sluiten hierbij zo goed mogelijk aan bij de energie van ambitieuze teams en medewerkers en
maken gebruik van successen die we boeken. Een aanpak vanuit kracht, waarin niet de zwakste
schakel het tempo bepaalt (zoals bij organisatiebrede, uniforme veranderingen vaak het geval is),
maar de sterkste schakel. Een aanpak die niet is gericht op problemen maar op oplossingen. Zoeken
naar voorbeelden waar het goed gaat, in plaats van waar het niet goed gaat. Leren en inspireren in
plaats van analyseren en implementeren. Geen papieren plannen, maar een aanpak vanuit de
praktijk met alle betrokkenen. Het team (de school) staat daarbij centraal. Teams en medewerkers
krijgen hierbij volop ruimte om hun eigen ambities te realiseren, mits deze passen in het geschetste
perspectief.

Veranderen is doen. Je kunt veel tijd besteden aan het maken van mooie plannen, maar het zetten
van concrete stappen die je helpen om je ambitie te realiseren geeft meer voldoening en is het
werkelijke veranderen. Juist door iets te gaan doen, zet je dingen in beweging, waardoor het denken
automatisch ook mee verandert. Plannen die we op stichtingsniveau maken moeten zo snel mogelijk
hun vertaling krijgen binnen de scholen en landen ‘in de klas’. Zaken stichtingsbreed aanpakken kan
betekenen dat de zwakste schakel het tempo bepaalt, of dat scholen gedwongen worden andere
dingen te doen dan waar ze energie van krijgen. Dus laten we mensen vooral hun eigen plannen
maken. We ontwikkelen korte, bondige ‘expert- en expeditie raamplannen’ op stichtingsniveau en
we zoeken ‘proeftuintjes’ die er mee aan de slag willen gaan.
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3. Organisatie

3.1 Interne organisatie

Sinds 1 januari 2013 is Arlanta een stichting met een Raad van Toezicht model. Deze structuur

voldoet aan de wet- en regelgeving Wet goed onderwijs, goed bestuur, doordat toezicht en bestuur

zijn gescheiden. Daarnaast volgen we de code Goed Bestuur.

Het College van Bestuur heeft in augustus 2015 het Strategisch Perspectief voor de komende 10 jaar

vastgesteld. Het CvB gaat uit van de organisatie principes in cyane organisaties, de organisatie als een

levend ecosysteem (zie Reinventing Organisations van Fredric Laloux). Verandering gebeurt in een

ecosysteem voortdurend, vanuit een zichzelf organiserende drang die uit elk organisme voortkomt,

zonder behoefte aan centraal gezag of toezichtlijnen. Een organisatie op niveau van ‘zelfontplooiing’.

Deze organisaties leren de behoefte aan controle op mensen en gebeurtenissen te verminderen. Er

zijn drie hoofdkenmerken waarin deze evolutionair-cyane organisaties anders zijn dan andere zijn

daarvoor:

 Zelfsturing Cyane organisaties hebben een systeem uitgewerkt dat uitgaat van

gelijkwaardige relaties zonder behoefte aan hiërarchie of consensus.

 Heelheid Evolutionair-cyane organisaties streven er naar om collega’s niet alleen van hun

rationele, professionele kant te zien, maar ook om de emotionele, intuïtieve en spirituele

kanten een plaats te geven. Cyane organisaties geven de kans om het geheel van wie we zijn

mee te nemen naar het werk.

 Evolutief doel Net als een ecosysteem leidt ook een cyane organisatie een eigen leven. In

plaats dat de toekomst wordt voorspeld, worden de leden van de organisatie uitgenodigd te

luisteren naar wat de organisatie wil worden en welk doel zij wil dienen.

Op alle lagen van onze organisatie worden mensen
daarom uitgenodigd mee te denken en te werken
aan de ontwikkeling van zichzelf, van hun eigen
school en van Arlanta. We hanteren het
subsidiariteitsprincipe en werken met de
expeditieaanpak. Hierbij past geen blauwdruk-
benadering waarin plannen top-down worden
geïmplementeerd, maar een organisch proces van
co-creatie waarin veranderingen binnen de scholen
en binnen gemengde groepen worden ‘geboren’ en
tot uiting komen. Innoveren en vernieuwen, niet
door van bovenaf te bepalen wat er moet gebeuren,
maar veranderen van binnenuit door op onderzoek

uit te gaan, nieuwe dingen te ontdekken en door te voeren in de dagelijkse praktijk. Samen met
leerkrachten onderzoeken hoe ze hun ambities kunnen realiseren en zich voortdurend kunnen
verbeteren, door samen te werken en zich open te stellen voor de buitenwereld. Samen met
stafmedewerkers nagaan hoe hun expertise optimaal ten dienste kan worden gesteld aan het
primaire proces: onderwijs.
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Samen met bestuurders en schoolleiders zoeken naar een nieuwe balans tussen sturen en loslaten.
Versterken van het samenspel tussen bestuurders, schoolleiders, leerkrachten en stafmedewerkers;
je bent immers met elkaar verantwoordelijk voor het klimaat en de cultuur binnen de school en voor
de kwaliteit van het onderwijs. Waar mogelijk betrekken we ook leerlingen en ouders daarbij. Daarbij
hoeven niet bij voorbaat ‘alle neuzen dezelfde kant op’, maar willen we verschillen koesteren en
benutten. Met als uitgangspunt de drie V’s van vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding.
We sluiten hierbij zo goed mogelijk aan bij de energie van ambitieuze teams en medewerkers en maken
gebruik van successen die we boeken. Een aanpak vanuit kracht, waarin niet de zwakste schakel het
tempo bepaalt (zoals bij organisatiebrede, uniforme veranderingen vaak het geval is), maar de sterkste
schakel. Een aanpak die niet is gericht op problemen maar op oplossingen. Zoeken naar voorbeelden
waar het goed gaat, in plaats van waar het niet goed gaat. Leren en inspireren in plaats van analyseren
en implementeren. Geen papieren plannen, maar een aanpak vanuit de praktijk met alle betrokkenen.
Het team (de school) staat daarbij centraal. Teams en medewerkers krijgen ruimte om hun eigen
ambities te realiseren, mits deze passen in het geschetste perspectief.
Veranderen is doen. Je kunt veel tijd besteden aan het maken van mooie plannen, maar het zetten van
concrete stappen die je helpen om je ambitie te realiseren geeft meer voldoening en is het werkelijke
veranderen. Juist door iets te gaan doen, zet je dingen in beweging, waardoor het denken automatisch
ook mee verandert. Plannen die we op stichtingsniveau maken moeten zo snel mogelijk hun vertaling
krijgen binnen de scholen en landen ‘in de klas’. Zaken stichtingsbreed aanpakken kan betekenen dat
de zwakste schakel het tempo bepaalt, of dat scholen gedwongen worden andere dingen te doen dan
waar ze energie van krijgen. Dus laten we mensen vooral hun eigen plannen maken. We ontwikkelen
korte, bondige ‘raamplannen’ op stichtingsniveau en we zoeken ‘proeftuintjes’ die er mee aan de slag
willen gaan. Eén van de voertuigen hiervoor zijn de expert- en expeditiegroepen.
Om voor nieuwe initiatieven de nodige tijd en ruimte te creëren hebben we op stichtingsniveau een
innovatiebudget ter beschikking.

3.1.1 Expert- en expeditiegroepen

In 2016 zijn onderstaande expert/ expeditiegroepen aan de slag gegaan met het ontwikkelen en

uitwerken van hun jaarplan voor een schooljaar om zo te komen tot stichtingsbeleid. Zij stellen zelf

hun doelen vast binnen de kaders van het Strategisch Perspectief.

Expertgroepen:

 PR/ Communicatie

 Academie

 Financiën

 P&O PRIOR

 ICT

 Identiteit

 Dwarsdenkers

 Passend onderwijs

De expertgroepen hebben een eigen budget dat in onderstaand schema is afgebeeld. Voor de

expertgroep Passend onderwijs zijn de middelen op een aparte kostenplaats weggezet.

Voor een aantal beleidskeuzen uit het strategisch beleidsplan is geen extra facilitering of budget

nodig omdat deze reeds deel uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden van het College van

Bestuur, de medewerkers op het stafkantoor en/of de directeuren. Voor een ander deel is er wel

extra facilitering. Middelen kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor vervangingskosten, indien

leerkrachten of kwaliteitsondersteuners (kwo-ers) werkzaamheden verrichten die niet passen binnen
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het taakbeleid, of het uitwerken van een plan met externe deskundigen. Daarnaast is er een

innovatiefonds beschikbaar waar expertgroepen een aanvraag kunnen doen bij het CVB voor het

uitwerken van een goed organisatie idee.

Een bijzondere eend in de expertgroepen bijt zijn de “dwarsdenkers”.

Een groep die in diverse samenstellingen kritisch tegen de organisatie

aankijkt en zaken benoemt die anders zouden kunnen en daar

voorstellen toe doen of zelf actie ondernemen en proeftuintjes

ontwikkelen. Met als doel om Atlanta fris te houden. In 2016 hebben zij zich bezig gehouden met

werken zonder groepsplannen, alternatieven voor de vergadercultuur en ruimte geven aan

professionals.

In september hebben er evaluatie gesprekken plaatsgevonden met de expertgoepen door het CvB
zowel op proces als inhoudsniveau. De leidende vraag was “wat maakt een expertgroep succesvol”.
Op het DirectieOverleg is de analyse gepresenteerd door het CvB zodat de succesindicatoren een kader
kunnen worden voor alle expertgroepen.
De evaluatie gesprekken gaven het volgende beeld:

 het is belangrijk dat er heldere doelen en kaders zijn afgesproken;

 de groepen moeten voldoende massa hebben en het is belangrijk er leerkrachten bij te

betrekken;

 de afstemming tussen de groepen en met de scholen moet beter; het is voor de omgeving

onvoldoende duidelijk wat er gebeurt.

3.2 De organisatiestructuur
De organisatiestructuur van Arlanta is in onderstaande schema’s weergegeven:
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3.2.1 College van Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter College van Bestuur, deze is eindverantwoordelijk
voor alle portefeuilles. Het CvB stuurt de directies van de scholen en de stafmedewerkers aan.

3.2.2 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen en op de
bestuurder. Daarnaast is de raad belast met de uitoefening van een aantal bevoegdheden als
geregeld in de statuten en het bestuursreglement. Tevens draagt zij zorg voor de bestuurlijke
inrichting van de stichting en vervult het werkgeverschap ten opzichte van de bestuurders. De raad
van toezicht staat de bestuurders gevraagd en ongevraagd met raad terzijde en fungeert als
klankbord. De RvT bestaat uit vijf leden. De leden van de RvT zijn op basis van verschillende
maatschappelijke oriëntaties geselecteerd. Er is expertise op het gebied van:
 onderwijs in brede zin en leerlingenzorg
 bestuur en overheden
 bedrijfsleven
 financiën en juridische aangelegenheden
 informatie- en communicatietechnologie
 human resource management

Het CvB en de RvT werken samen met een externe adviseur aan bevordering van hun deskundigheid
Dit betreft thema’s als ontwikkeling een op waarden gericht toezichtskader gekoppeld aan het
Strategisch Perspectief en samenspel CvB en RvT. De voorzitters komen eens per maand bi elkaar en
spreken over diverse thema’s en bereiden de agenda voor de vergadering RvT met CvB voor.

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam Kennisveld

Dhr. L. de Blécourt Voorzitter

vacature HRM

Mw. M. Sulter-Zeinstra Juridisch

Dhr. PW. Meinema Financieel

Dhr. D. Kuipers Onderwijs

3.2.3 Stafbureau

De voorzitter van het CvB is tevens verantwoordelijk voor het aansturen van het stafbureau. Dit

bureau bestaat uit drie medewerkers:
- een management ondersteuner,
- een senior beleidsmedewerker onderwijs, identiteit en kwaliteitszorg
- een beleidsmedewerker HRM

Elke week heeft het stafbureau overleg. Doel van deze bijeenkomst is elkaar informeren en
afstemmen. Het stafbureau professionaliseert zich met behulp van externe deskundigheid.

Samenstelling College van Bestuur en staf

Naam Functie

Mw. C. Doodeman Voorzitter CvB

Dhr. H. Dotinga tot 1-12-16
Mw. H. Rubingh vanaf 1-12-2016

Senior beleidsmedewerker O en I

Mw. H. Vlasma Managementondersteuner

MW. A van Duinen Senior beleidsmedewerker HRM
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Ondersteuning op het gebied van administratieve, financiële administratie, planning en control
alsmede de huisvestingzaken wordt verzorgd door het Onderwijsbureau te Meppel.

3.2.4 Directeurenoverleg
Als visie op leiderschap hanteren we als organisatie die van “gedeeld leiderschap”. De directeuren
zijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen school maar ook samen voor alle scholen als geheel.
Tweemaandelijks vindt er centraal overleg plaats in het DirecteurenOverleg met wisselend
voorzitterschap. Het gaat in dit overleg om de inhoud gekoppeld aan het Strategisch Perspectief. De
agenda voor het DirecteurenOverleg wordt middels een vaste structuur voorbereid door het
Management Team kortweg MT. Het MT bestaat uit twee directeuren en de voorzitter CvB. Een
directeur heeft twee jaar zitting in het MT. Per jaar wisselt een lid door en komt er een nieuw lid bij.
Tussen de DirecteurenOverleggen door vinden de bijeenkomsten van de diverse expert-
expeditiegroepen plaats waar de directeuren ook aan verbonden zijn. Terugkoppeling daarvan vindt
plaats op het DirecteurenOverleg.

3.2.5 Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad
De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) bestaat uit:

GMR-lid Scholen Schaduwschool

Dhr.J Willems (o) CBS De Gearing, Ee. CBS Eben Haezerschool,
Dokkum

Dhr. K.van der Zee (p) CBS Groen v.Prinsterer,
Dokkum.

CBS De Springplanke,
Engwierum

Dhr. Romkes (O) CBS De Twine

Mevr. M. Strikwerda (p) CBS De Bron

Mevr. M. Damstra. (p) CBS De Regenboog CBS Ploos v. Amstelschool,
Holwerd.

Mevr. H Schingenga (P) CBS By de Boarne, Niawier. CBS De Rank, Metslawier.

Mevr.M Zwarts (o) CBS ’t Kompas, Paesens. CBS Bernewird, Bornwird

Dhr. W.Pauzenga. (o) CBS Foeke Sjoerdss CBS De Fjouwerhoeke, Hantum.

Mevr. R. van der Velde-
Zoodsma (p)

CBS De Hoeksteen CBS It Harspit, Ternaard

Elke maand hebben het CvB en dagelijks bestuur van de GMR middels een vaste agenda vooroverleg
voor de reguliere GMR vergadering. Transparantie is hierin belangrijk, het CvB informeert het DB van
de GMR over alle zaken (ook vertrouwelijke) die spelen in de organisatie en neemt hen mee in
processen. De GMR kan alleen goed adviseren of instemmen als zij volledig zijn geïnformeerd.
Minimaal eens per jaar komen alle MR-en, de GMR en het CvB samen om over
diverse thema’s te spreken vanuit het Strategisch Perspectief. De GMR maakt
een jaarplan per schooljaar waarin opgenomen professionalisering.
Iedere afzonderlijke basisschool heeft een MR, bestaande uit
vertegenwoordigers van het personeel en ouders.

Daarnaast is er sinds twee jaar op elke school een Ouder Advies Commissie.
Hierin praten ouders met de directeur van de school over drie inhoudelijke
thema’s onderwijs, opvoeding en identiteit. Het functioneren van de AOC is in
2016 geëvalueerd door de toenmalige werkgroep. De evaluatie wijst uit dat het gremium OAC zeer
wisselend succesvol is op de scholen. Verder onderzoek zal plaatsvinden in 2017.
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3.2.6 Scholen
Onderstaande scholen behoren tot de Stichting Arlanta. Voor meer informatie verwijzen wij graag
naar onze website www.arlanta.nl

NAAM Brinnr ADRES TEL. DIRECTEUR

1 bernewird@arlanta.nl 04JX Raarderweg 8

9156 AC Bornwird

0519 221373 Dhr. L. Sytsma

2 bron@arlanta.nl 13CV Kapellaan 5

9101 WB Dokkum

0519 221406 Dhr. J. de Vries

3 ehdokkum@arlanta.nl 013IE Kweekschoolstraat 2

9101 AC Dokkum

0519 221440 Dhr. W.L.W. de

Groot

4 groen@arlanta.nl 12WY Van Kleffensstraat 5

9101 CL Dokkum

0519 221482 Mw. A. Holwerda

5 regenboog@arlanta.nl 13NG Zwaluwstraat 49

9101 HE Dokkum

0519 221505 Mw. A. Haarsma

6 hoeksteen@arlanta.nl 12PK Mearsloatswal 2

9101 DR Dokkum

0519 221566 Mw. T. Mulder

7 gearing@arlanta.nl 07LF De Skeperij 35

9131 LE Ee

0519 518267 Dhr. O. Bouma

8 springplanke@arlanta.nl 15BP De Kampen 39

9132 LV Engwierum

0511 408500 Mw. M. Sollie

9 fjouwerhoeke@arlanta.nl 05OV Fenneweg 2

9144 CX

Hantumhuizen

0519 571212 Mw. M. van der

Sluis

10 ploos@arlanta.nl 04KT Elbasterweg 13

9151 KN Holwerd

0519 561583 Dhr. L. Sytsma

11 rank@arlanta.nl 04KY Roptawei 7

9123 JA Metslawier

0519 241817 Dhr. O. Bouma

12 boarne@arlanta.nl 05AS De Skulp 24

9138 SJ Niawier

0519 241232 Mevr. L. Dijkstra-

de Jong

13 fss@arlanta.nl 07JQ Langgrousterwei 21

9137 RL Oosternijkerk

0519 241530 Mw. M. van der

Sluis

14 kompas@arlanta.nl 05QW Kokentún 14

9136 PS Paesens

0519 589234 Mw. E. de Poel

15 harspit@arlanta.nl 07LF Herweystrjitte 49

9145 SK Ternaard

0519 571472 Mevr. M. Sollie

16 sbotwine@arlanta.nl 01CE Hantumerweg 28

9101 AB Dokkum

0519 294630 Dhr. B. van

Domburg
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3.2.7 Vertrouwenspersoon
Onze vertrouwenspersoon is mevrouw M. Kok MSc, consulent Psyche en werk. Voor het
klachtenrecht zijn er op declaratiebasis afspraken gemaakt met de adviesgroep Mens en Werk. Het
CvB heeft twee jaarlijks contact met mevrouw Kok, in mei en december. In 2016 is er wederom geen
gebruik gemaakt van het klachtenrecht.

Dit betekent:
- dat er geen meldingen zijn binnengekomen bij de vertrouwenspersoon;
- dat er geen begeleiding geweest is naar de landelijke klachtencommissie;
- dat er geen telefonische contacten geweest zijn voor advies en consultatie.

3.3 Externe organisatie

3.3.1 Samenwerking

Arlanta vindt het belangrijk om naast het hebben van een sterke interne organisatie goed samen te

werken met ketenpartners en stakeholders. In 2016 zijn een aantal initiatieven gestart.

VCBO Kollumerland

Op bestuursniveau is er een onderzoek gestart naar de samenwerking met VCBO Kollumerland,

vereniging voor Primair onderwijs met 8 scholen, circa 900 leerlingen en 70 fte personeel. Het CvB

(0,33 wtf) en de HRM medewerker (0,2 wtf) zijn in dat kader vanaf september voor één jaar

gedetacheerd aan VCBO Kollumerland en verzorgen de stafmedewerkers diensten voor beide

organisaties. Met externe begeleiding wordt verdere samenwerking onderzocht.

De expeditiegroep “ARKOL” is voor dat doel samengesteld en organiseerde

samenwerkingsinitiatieven zoals “gluren bij de buren”, een inspiratiedag voor directeuren van beide

organisaties.

Samenwerking in Noord Oost Friesland

Alle schoolbesturen in Noord Oost Friesland hebben in het kader van de transitieatlas NOF in 2016

een subsidie aanvraag gedaan bij het ministerie van OC en W voor een regionale procesbegeleider.

Deze subsidie is toegekend. Onder leiding van deze procesbegeleider willen de besturen

onderzoeken waar zij in gezamenlijkheid in kunnen optrekken. Te denken valt bijvoorbeeld aan een

regionaal transitiecentrum voor invallers.

Samenwerking met NHL en Stenden Hogeschool

De scholen werken op tal van vlakken samen met de beide Hogescholen bijvoorbeeld op het gebied

van Building Learning Power.

Op bestuursniveau is het CvB aan de schoolleidersopleiding van beide hogescholen verbonden als

beoordelaar van vakbekwame schoolleiders, de veldwerkassesor. Om op deze wijze invloed te

hebben èn te werken aan de kwaliteit van schoolleiders.
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4. Personeel

4.1 Personeelsbeleid

Arlanta werkt met een integraal personeelsbeleid. Dit betekent, dat er samenhang is tussen de

verschillende onderdelen van personeelsbeleid en dat personeelsinstrumenten op elkaar zijn

afgestemd. We maken gebruik van een gesprekkencyclus, waardoor doelbewust gewerkt wordt aan

persoonlijke ontwikkelingen. In januari wordt onder alle vaste medewerkers een

belangstellingsregistratie uitgevoerd voor het te starten schooljaar. Men kan bijvoorbeeld aangeven

gebruik te willen maken van mobiliteit of Bapo. In juni voerden de directies met alle personeelsleden

het normjaartaakgesprek waarbij 65% lesgebonden en 35% van de taakomvang niet lesgebonden

uren zijn. Doel van dit gesprek is samen overeen te komen op welke wijze de niet lesgebonden uren

(scholing, duurzame inzetbaarheid, taken in de school enz.) door de medewerker worden ingezet.

We hebben uitgangspunten voor personeelsbeleid geformuleerd.
Het accent ligt op leren en ontwikkelen. Het gaat daarbij om:

 Leren te leren

 Leren te communiceren

 Leren je eigen geluk te organiseren

Daarnaast zal de aandacht vooral gericht worden op de verdere

ontwikkeling van de organisatie en de verdere professionali-

sering van medewerkers.

In haar rol als werkgever ziet Arlanta het als haar opdracht:

medewerkers te leren hun talenten en ambities te ontwikkelen

en te gebruiken om als een gelukkig en evenwichtig mens een

bijdrage te kunnen leveren aan het leren en de ontwikkeling

van onze leerlingen en de organisatie. Een voorbeeld hiervan

zijn de diverse expert- en expeditiegroepen. We leggen de lat hoog en zetten in op de kwaliteit van

onze leerkrachten, onderwijsassistenten, kwaliteitsondersteuners en schoolleiders. Zacht op de mens

hard op doelen en resultaten waarbij we afscheid durven nemen van onder de maat presterende

collega’s en hoge eisen stellen aan nieuwe medewerkers. Dat vraagt om een leven lang leren als

professional.

Arlanta vraagt in het kader van de nieuwe koers van al haar medewerkers leiderschap met lef.

 Verantwoordelijkheid

 Ondernemerschap

 Resultaatgerichtheid

 Taakvolwassenheid

Wij willen dat medewerker trots zijn op en passie hebben voor hun vak, hun school en Arlanta.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden dan ook zo laag mogelijk in de organisatie

neergelegd. Het te ontwikkelen personeelsbeleid moet daarbij passen.
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In het te ontwikkelen personeelsbeleid gaan wij dan ook uit van:

a. Erkende ongelijkheid tussen medewerkers en teams;

b. Veel ruimte voor resultaatgerichtheid en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers;

c. Ruimte voor de teams om medewerkers in te zetten op basis van hun talenten;

d. Medewerkers die hun eigen geluk organiseren;

e. Mobiele medewerkers die hun leven lang willen leren;

f. Medewerkers die zelf verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.

4.2. Arlanta Academie
In het kader van goed werkgeverschap wil de Arlanta Academie vormgeven aan voortdurende
aandacht voor ambitie en leervragen van werknemers. De term “voortdurende aandacht” is bewust
gekozen vanuit het principe; “een leven lang leren”. Uitgangspunt is het vierslag leren.
De academie wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en behouden van deskundige en
talentvolle medewerkers. De academie vervult een makelaarsrol. Ze wil dwarsverbanden leggen
binnen de organisatie; vraag en aanbod aan elkaar verbinden. Er moet aandacht zijn voor
ontwikkelvragen van medewerkers. Daarnaast wil de academie ook aandacht geven aan
medewerkers die kennis willen delen. In principe worden de activiteiten binnen de academie vorm
gegeven vanuit het aanwezige talent en kennis in de organisatie. Indien gewenst wordt het aanbod
aangevuld met externe deskundigheid.

Onderwerpen in 2016 waren:

 Inrichten begeleiding startende leerkrachten van startbekwaam naar vakbekwaam met

gebruikmaken van interne coaches.

 Inrichting professionele leergemeenschappen waaronder: het verhogen van de

rekenopbrengsten, onderwijs aan jonge kinderen, onderwijsaanbod aan slimme kleuters.

 Intervisie startende directeuren.

 Vervolg project Hoogbegaafdheid

Deze zijn processen zijn niet afgerond en worden in 2017 gecontinueerd

4.3 Expertgroep Prior

De expertgroep werkt samen met de HRM adviseur aan diverse vraagstukken op het gebied van

personeel. In 2016 stond in het jaarplan:

 Functiebouwwerk

 Inrichten flexibele schil

 Hoe gaan we om met ontwikkeling en beoordeling anders dan de huidige gesprekkencyclus,

 Oplossingen voor vervangingsproblematiek in het kader van de WWZ.

 Formatie 16/17

 Grip en sturing op ziekteverzuim in het kader van eigen risicodragerschap vervangingsfonds

Formatie 16/17 is afgerond. Aan de overige doelen wordt in 2017 verder gewerkt.

4.4 Personeelsdagen
In april en september vonden er voor alle personeelsleden studiedagen plaats. Met in april als thema
“onderwijs en innovatie, de leerkracht weer aan het roer” en in september een startbijeenkomst
“identiteit, wat betekent de C voor onze organisatie”. Deze laatste als kick-off voor een proces in het
kader van identiteit.
In december zijn alle personeelsleden uitgenodigd voor de jaarlijkse kerstmarkt in “de IJsherberg”.
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4.5 Bestuursformatieplan
Het jaarlijks bestuursformatieplan werd vastgesteld. Elk personeelslid heeft wederom een goede plek
gekregen binnen onze stichting. Tevens kon aan enkele tijdelijke werknemers een vaste benoeming
worden aangeboden en konden we wederom een aantal jonge leerkrachten aan ons binden. In de
flexibele schil hebben we voor 0,2342 wtf een leerkracht in de vervangerspool van het
vervangingsfonds, drie min/max contracten en twee bindingscontracten.

4.6 Schoolleiders
Arlanta heeft 11 schoolleiders, 5 mannen en 6 vrouwen, die integraal leiding geven aan 16 scholen.
Hiervan geven 4 schoolleiders leiding aan twee scholen als meerscholen directeur.
Per 1 april heeft Arlanta afscheid genomen van mevrouw A. Velstra. In augustus hebben we 3 nieuwe
schoolleiders mogen verwelkomen. Wegens ziekte van de heer B. van Domburg op de Twine is de
heer W. de Groot daar vanaf juli op interim basis aangesteld en neemt de heer Sytsma directietaken
waar op de Eben Haëzer school.
In het kader van het nieuwe schoolleiders profiel “leiders met lef” werkt elke schoolleider aan zijn of
haar Professioneel Ontwikkel Plan. Diverse keren, maar minimaal twee keer, per jaar bespreken zij
hun ontwikkeling met het CvB. Daarnaast vinden er diverse scholingsmomenten plaats, waaronder
een 2-daagse. Scholing staat in het teken van de ontwikkeling van de stichting en de rol van de
directeur hierin met als hoofdthema “gedeeld leiderschap”. In dat kader neemt elke schoolleider
deel aan één of meer expert- en/of expeditiegroepen.
Om intern talent een kans te geven in een tijd van schaarste aan goede schoolleiders hebben in het
kader van “leiders met lef” vier medewerkers een leiderschapsassessment gedaan. Met de opbrengst
daarvan heeft één medewerker buiten de organisatie een betrekking als schoolleider aanvaardt, één
medewerker doet een intern leiderschapsontwikkeltraject met individuele coaching, één
medewerker is inmiddels KwaliteitsOndersteuner en één medewerker heeft een andere
loopbaankeuze gemaakt
Eens per maand vindt het Directieoverleg plaats dat voorbereid wordt door het Management Team.
Het MT bestaat uit twee directeuren, de beleidsmedewerker O en I en de voorzitter CvB. Om een
kwaliteitsimpuls aan het directieoverleg te geven hebben we een andere vergaderstructuur gekozen
waarin alleen de inhoud centraal staat.

4.7 Ziektepercentage
Het ziekteverzuimpercentage zit net boven het streefpercentage van 5,0% , namelijk 5,64%.
Oorzaak is een groot aantal nauwelijks beïnvloedbaar lang- en zeer langdurige zieken. De
ziekmeldingsfrequentie is 0,84.
Dit leidt niet tot een malus bij het vervangingsfonds.
In onderstaande tabel is een verdeling weergegeven van het verzuimpercentage per functiecategorie
over de afgelopen jaren.

Functiecategorie DIR OOP OP

2012 9,19% 5,24% 4,03%

2013 2,49% 6,42% 6,27%

2014 2,93% 6,07% 5,76%

2015 6,53% 13,07% 5,87%

2016 5,42% 4,19% 5,95%

Uit deze gegevens blijkt dat het verzuim bij onderwijs ondersteunend personeel het hoogst is.

De verzuimpercentages, verdeeld naar verzuimduur en leeftijdscategorie, leveren de volgende

grafiek op.
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Hieruit blijkt dat het verzuim vooral bestaat uit het verzuim op lange termijn. Dit geldt voor alle
leeftijdsgroepen vanaf 25 jaar.
Het afgelopen cursusjaar hebben we door nauwe samenwerking van de beleidsmedewerker HRM, de
arbeidsdeskundige, de bedrijfsarts en het Vervangingsfonds optimaal gebruik gemaakt van
gesubsidieerde begeleidingstrajecten. Om beter te kunnen sturen op het beïnvloedbare
ziekteverzuim is het Sociaal Medisch Team gestart waarin 4 keer per jaar gezamenlijk met de
casemanager, arbeidsdeskundige, bedrijfsarts en HRM medewerker de ziektegevallen worden
besproken. En afspraken worden gemaakt om ziekteverzuim bespreekbaar te maken. De ambitie is
om eigen risicodrager te worden voor het vervangingsfonds.
Het ziekteverzuimpercentage wordt vooral veroorzaakt door enkele oudere langdurig zieke
werknemers. Hierop is beleid ontwikkeld om meer preventieve zorg te initiëren door middel van de
inzet van een arbeidsdeskundige in overleg met de directeur.

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

0 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65+

Duur verzuim%

Ziekte % zeer lang

Ziekte % middel

Ziekte % lang

Ziekte % kort



De leraar is iemand die vanuit vakkundigheid en liefde voor zijn vak iets te vertellen heeft en zijn leerlingen kan inspireren. De leefwereld
van het kind is het vertrekpunt, maar daar moet het niet bij blijven. Het is vooral de wereld van het kind opentrekken.

21

4.8 Het sociaal jaarverslag
Dit overzicht geeft de ontwikkelingen aan in 2015 met betrekking tot het personeelsbeleid.

Het totale personeel is als volgt samengesteld:
2012 2013 2014 2015 2016

Aantal medewerkers (incl. OOP en excl.
vervanging)

187 190 194 209 225

Parttime-factor (in % van aantal fte’s) 65% 66% 66% 50% 53%

Personeel in vaste dienst 95% 96% 94% 94% 97%

In de onderstaande tabel is aangegeven hoe het personeelsbestand is opgebouwd, uitgaande van de
leeftijdscategorieën. De dragende kracht in de stichting is de leeftijdscategorie 55 t/m 64 jaar, daarna
gevolgd door 45 t/m 54 jaar. Daar waar vacatureruimte ontstond, is dat merendeels ingevuld door de
categorie 25 t/m 34 jaar.

Uit het bovenstaande blijkt dat het personeelsbestand voor ongeveer 59% bestaat uit de
leeftijdsgroep van 45 jaar en ouder. Verder blijkt ook dat in de komende jaren uitstroom wordt
verwacht in verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd , vooral in de categorie OOP.

Duur dienstverband
In onderstaande tabel is de duur van het dienstverband per functiecategorie in fte weergegeven.
Hieruit blijkt dat het grootste deel van de medewerkers langer in dienst is dan 10 jaar. Dit betreft
vooral de functiecategorie onderwijzend personeel.

Leeftijdscategorie Directie Onderwijs
ondersteunend
personeel

Onderwijzend
personeel

Totaal

0 t/m 24 ,0921 1,2019 1,2940

25 t/m 34 ,3537 2,1386 28,6454 31,1377

35 t/m 44 2,0463 2,2906 22,1459 26,4828

45 t/m 54 3,2764 7,0008 26,6505 36,9278

55 t/m 64 4,9757 10,4310 32,9345 48,3412

65+ ,0052 ,5089 ,5141

Eindtotaal 10,6521 21,9584 112,0872 144,6976

Duur dienstverband Directie Onderwijs
ondersteunend

Personeel

Onderwijzend
personeel

Totaal

[0 tot 1 jaar] 2,8391 5,4290 18,2385 26,5067

[1 tot 3 jaar] ,5820 3,6708 10,0880 14,3408

[3 tot 5 jaar] 1,7865 1,9689 6,7792 10,5346

[5 tot 10 jaar] 1,7486 8,3794 21,4446 31,5726

[10 tot 20 jaar] 3,6958 1,0470 30,1745 34,9173

[20+ jaar] 1,4633 25,3623 26,8256

Eindtotaal 10,6521 21,9584 112,0872 144,6976
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5. Onderwijs

5.1 Missie/visie: Kinderen de wereld leren lezen
Arlanta wil nu én in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Onze missie is om
kinderen in deze snel veranderende kennissamenleving een stevige basis te bieden waarin ze als
verantwoordelijke wereldburgers hun weg kunnen vinden en zich flexibel kunnen aanpassen aan de
veranderende omstandigheden in leven, leren en werken.

Waar het vooral om gaat is:
 Leren leren
 Leren communiceren
 Leren je eigen geluk te organiseren

Het is belangrijk om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van onze stichting en van onze
scholen. Onze nieuw geformuleerde missie en visie, alsmede de nieuwe eisen die de omgeving van
ons vraagt, vormen daarvoor het uitgangspunt.

Op basis hiervan hebben wij voor de komende jaren een zestal speerpunten opgesteld:
 Identiteit en profiel
 Innovatieve onderwijsconcepten: school voor de toekomst
 Educatief partnerschap: ouder- en leerlingenbetrokkenheid
 Eén organisatie, lerend en resultaatgericht
 Professionalisering en mobiliteit
 Geld en middelen, bezuinigingen en krimp

In het kader van het bestuursakkoord heeft het ministerie extra financiële middelen ter beschikking
gesteld in de vorm van de Prestatiebox. Deze middelen zijn als aanvulling op de lumpsum vergoeding
stichting breed ingezet. De verantwoording hoe de middelen zijn ingezet is opgenomen in bijlage 1.

5.2 Kwaliteitszorg
Onze kwaliteitszorg richt zich op het beschrijven, beoordelen, borgen en verbeteren van vooraf
gestelde onderwerpen. Dat doen de scholen in een SchoolPerspectief en een Schooljaarplan.
In 2015 hebben alle scholen, binnen de kaders van het Strategisch Perspectief van Arlanta, in hun
School Perspectief de koers voor de komende 4 jaren uitgezet.
In het schooljaarplan worden de concrete doelstellingen beschreven voor schooljaar 2016/2017.
We hanteren hierbij de PDCA cirkel. Iedere school bewaakt op systematische wijze de kwaliteit van
haar onderwijs en neemt maatregelen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren. De
kwaliteit van het onderwijs wordt beschreven met behulp van kwaliteitskaarten (WMK). In vier jaar
worden alle aspecten van de school doorgenomen.
De beleidsmedewerker O en I evalueert minimaal twee keer per jaar met de directeur de stand van
zaken in het kader van het schooljaarplan: in januari en in juli.

Inspectie
In september heeft het jaarlijkse bestuursgesprek plaatsgevonden met de inspectie. In dat gesprek
worden alle scholen door de inspecteur met het CvB en de beleidsmedewerker O en I
doorgesproken. Drie scholen hebben in 2016 inspectiebezoek gehad te weten De Ploos van
Amstelskoalle, De Springplanke en De Rank. Alle drie de scholen hebben weer het basisarrangement
ontvangen. Dat betekent dat alle Arlanta scholen wederom in het basisarrangement vallen.



De leraar is iemand die vanuit vakkundigheid en liefde voor zijn vak iets te vertellen heeft en zijn leerlingen kan inspireren. De leefwereld
van het kind is het vertrekpunt, maar daar moet het niet bij blijven. Het is vooral de wereld van het kind opentrekken.

24

5.3 Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Arlanta valt onder het brede
samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân 21.01.
Voor 2016 hebben we van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân 21.01 € 706.065
ontvangen om Passend Onderwijs vorm te geven. Daartoe heeft Arlanta visie ontwikkeld zoals
verwoord in de notitie “ondersteuningstructuur Arlanta”. De expertgroep passend onderwijs geeft
vorm en inhoud aan deze visie.

Expertgroep Passend onderwijs
In 2015 is het door de expertgroep ontwikkelde beleid “ondersteuningstructuur Arlanta” vastgesteld.
Leidend is de leerkracht staat centraal.
Wat heeft de leerkracht, als architect van de leeromgeving waarbinnen het kind zich optimaal kan
ontwikkelen, nodig.

In onderstaand figuur is de organisatiestructuur weergegeven.
Het BovenschoolsOndersteuningsTeam (BOT) wordt voor wtf 0,6 geleid door 2 inhoudelijke
deskundigen, de samenstelling is in augustus gewijzigd.
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In het jaarplan van de expertgroep Passend Onderwijs stonden de volgende doelen:

 In augustus is de nieuwe ondersteuningsstructuur verder uitgebouwd: het

ondersteuningsteam op schoolniveau is gestart: de directeur en de Kwaliteitsondersteuner,

de KWO-er (zonder groepsverantwoordelijkheden meer), het bovenschools

ondersteuningsteam is gestart in de nieuwe bezetting en het integraal disciplinair overleg is

gestart in de nieuwe bezetting.

 Hebben de Kwaliteitsondersteuner gezamenlijk een nieuw functieprofiel ontwikkeld: van

interne begeleider naar medewerker kwaliteitszorg zonder groepstaken de

Kwaliteitsondersteuner, de KWO-er.

 Zijn er met alle Intern begeleiders zijn gesprekken gevoerd of zij zich zelf binnen dat

functieprofiel zien functioneren waarvan zes medewerkers dat niet zagen en zijn

teruggetreden. En hebben we uit het “leider met lef” traject een nieuwe KWO-er mogen

begroeten.

 Hebben de KWO-ers vanuit gedeeld leiderschap, samen verantwoordelijkheid dragen voor

alle scholen, zelf een verdeling gemaakt over wie naar welke scholen gaat.

 Zijn er met de directeuren studiedagen geweest om de wijze van samenwerking en de

verantwoordelijkheden op de scholen vorm te geven.

 Het budget voor Passend Onderwijs komt onder de verantwoordelijkheid van de

projectleider en is verwerkt in de Planning en Control cyclus met de controller.

Deze doelen zijn behaald. Daarnaast heeft er in 2016 geen verwijzingen plaatsgevonden naar het
SBO.

5.4 ICT
Iedere school heeft een ICT ‘er, die er zorg voor draagt dat op de school digitale
onderwijsprogramma’s verantwoord worden gebruikt in het onderwijsaanbod, hardware goed blijft
werken en beleidsontwikkeling plaatsvindt. Daarnaast zijn er twee ICT-ers die op school- en
organisatieniveau ondersteuning bieden. Op de scholen zijn de digitale ontwikkelingen dan ook in
volle gang.

Expertgroep ICT

De doelen van de expertgroep ICT voor het jaarplan 2016 waren:

 Er is ICT beleid ontwikkeld met behulp van een externe procesbegeleider. Het beleidsstuk

wordt in 2017 vastgesteld.

 De implementatie van het bestuursportaal Office 365 (sharepoint) start in augustus op de

scholen. Alle teams zijn geïnstrueerd. De medewerkers hebben een Arlanta emailadres en

een persoonlijke digitale omgeving. Zo kunnen alle medewerkers in de Cloud op diverse

manieren digitaal met elkaar in contact komen, ontsluiten we kennis en kunnen we van en

met elkaar leren.

Deze doelen zijn behaald.
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Verdere ICT ontwikkelingen in het afgelopen jaar:
- Worden op alle scholen veelvuldig gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen.

- Cbs De Bron en De Regenboog zijn gestart met O4NT onderwijs

- Cbs By de Boarne werkt met Snappet.

- Deden alle scholen mee aan het, door kabelnoord in samenwerking met de provincie

aangeboden, project “code uur”, programmeren voor leerlingen vanaf groep 5.

- De beide ict-ers werden volledig bovenschools ingezet voor alle ICT uitdagingen (wtf 1,2433).

- De Raad van Toezicht werkt met tablets in office 365.

5.5 Veiligheidsbeleid
Een veilige omgeving is voor Arlanta van groot belang voor kinderen om zich goed te kunnen
ontwikkelen en te kunnen leren. Scholen krijgen steeds meer te maken met complexe
maatschappelijke problemen zoals (online) pesten, agressie, discriminatie, seksueel
grensoverschrijdend gedrag, kindermishandeling en huiselijk geweld, radicalisering en antisemitisme.
Een concept veiligheidsbeleid is ontwikkeld met daarin de volgende onderdelen:

- het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;

- het beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien

van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten;

- de monitoring van de sociale veiligheid (en welbevinden) van leerlingen.

Het concept wordt in 2017 vastgesteld.

5.6 Bewegingsonderwijs
In het kader van kwaliteitsverbetering van het bewegingsonderwijs en de afnemende hoeveelheid
leerkrachten met een bevoegdheid tot het geven van bewegingsonderwijs heeft Arlanta het
bewegingsproject (een samenwerkingsproject tussen alle besturen in Dongeradeel, de gemeente en
Sport Fryslan) gecontinueerd. Buurtsportcoaches verzorgen een deel van de bewegingslessen op de
scholen. Het curriculum voor groep 3 tot en met 6 is gereed en digitaal en interactief door
leerkrachten te gebruiken op een tablet.
Wederom is een aantal leerkrachten gestart met de opleiding bewegingsonderwijs of heeft deze
gecontinueerd.

5.7 Hoogbegaafdheid: Excellente en (hoog)begaafde leerlingen
Op basis van het projectplan “Passend Onderwijs en excellente en (hoog)begaafde leerlingen”
zijn er middelen ingezet ten behoeve van scholing en begeleiding van leraren en ib-ers. Deze scholing
is erop gericht om excellentie en (hoog)begaafdheid te herkennen en om vervolgens het onderwijs in
de klas meer af te kunnen stemmen op excellente en (hoog)begaafde leerlingen.
Daarnaast werd er tot augustus met een groep hoogbegaafde kinderen van de diverse scholen een
middag per week onder leiding van de Hb leerkracht gewerkt aan projecten. Dat vond plaats in een
leegstaand lokaal van De Hoeksteen dat daar voor is ingericht. Vanaf augustus is dit project in zijn
huidige vorm voorlopig stilgezet in verband met het ontbreken van een goede evaluatie en
onduidelijkheid over de opbrengsten. De aanzet tot een goede evaluatie en een succesvol vervolg is
wel al gemaakt.
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5.8 Innovatie/ scholen voor de toekomst
Binnen de kaders van het nieuwe Strategisch Perspectief van Arlanta zijn de scholen van start gegaan
met hun school Perspectief. Uitgangspunt is gepersonaliseerd leren: kinderen worden meer eigenaar
van hun eigen leerproces.
Op alle scholen worden nieuwe vormen van onderwijs zoals onder anderen O4NT,
KansRijkOnderwijs, Building Learning Power, geïntegreerd onderwijs met Freinet uitgangspunten
verder uitgebouwd. Ook de wijze waarop de schoolorganisatie en besluitvorming plaatsvindt zijn
innovatief.

5.9 Lokaal onderwijsbeleid
Arlanta heeft regelmatig overleg met de gemeente over het lokaal onderwijsbeleid in de gemeente
Dongeradeel. Het gaat hierbij om zaken aangaande huisvesting, onderwijsbegeleiding en
onderwijsachterstanden- en onderwijskansenbeleid.
Het budget voor onderwijsachterstandenbeleid wordt gemeentelijk ingezet voor de Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE). De scholen, peuterspeelzaalwerk en gemeente werken samen aan de
integrale aanpak van onderwijsachterstanden op lokaal niveau. De stichting peuterspeelzaal is in juni
overgenomen door een commerciële partij voor kinderopvang de SKF. Alle bestaande structuren zijn
hiermee ook verdwenen. Er is op alle niveaus nog nauwelijks samenwerking. Het VVE beleid ligt in
Dongeradeel hiermee op z’n gat.
In augustus besloot de gemeente daarnaast met ingang van januari het schoolmaatschappelijke werk
stop te zetten. Arlanta heeft haar ernstige zorg daarover uitgesproken. De gemeente heeft haar
besluit derhalve opgeschort tot een nader tijdstip.
Daarnaast is er, samen met de andere schoolbesturen, veelvuldig overleg geweest over de komst van
een AZC. In augustus werd bekend dat het AZC er niet komt in Dongeradeel.

In januari 2015 zijn de
huisvestingsmiddelen in het kader van
onderwijshuisvesting overgeheveld van
de gemeente naar het schoolbesturen.
De schoolbesturen en de gemeente zijn
met elkaar in gesprek over de toekomst
van de schoolgebouwen in Dongera-
deel. Arlanta heeft te maken met krimp
en dus leegstand. Daarnaast beschikt
Arlanta over een scholenbestand dat
gemiddeld 43 jaar oud is.
Doel is om te komen tot een duurzaam
IntergraalHuisvestingsPlan voor de
gemeente Dongeradeel. Deze
gesprekken hebben in 2016 geresulteerd in een concept IHP dat in december in de gemeenteraad is
besproken en is goedgekeurd behoudens de situatie in Dokkum. Daarvan zullen de gezamenlijke
schoolbesturen en de gemeente in 2017 met een integrale visie moeten komen. Hoe de uitvoering
van het IHP eruit zal zien is nog niet bekend in verband met de ontbrekende financiële middelen van
de gemeente.
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6. Identiteit

Arlanta staat voor christelijk onderwijs. Onze statuten zeggen het volgende: “De stichting aanvaardt
de bijbel als bron van inspiratie voor al haar werk. De christelijke school richt zich op de vorming en
opvoeding van jonge mensen op weg naar volwassenheid. De christelijke school wil kinderen inleiden
in de waarden van het christelijk geloof en is oefenplaats voor een leven in verbondenheid met de
ander en de wereld.”
We leven in een maatschappij die vraagt om normen en waarden. Tegelijkertijd zetten de ontzuiling
van de maatschappij en de ontkerkelijking zich verder door en krijgen geloof en kerk een andere
invulling. Een belangrijke vraag is hoe wij hier mee om willen gaan. Wat is ons antwoord op de
ontzuiling en ontkerkelijking van de maatschappij? De ‘C’ van christelijk, wat betekent dat voor ons? Is
christelijk onderwijs nog wel van deze tijd? Op welke wijze moeten wij dit in ons dagelijkse handelen
tot uiting laten komen en dienen ouders in ons doen en laten de christelijke identiteit te herkennen?
Hoe gaan we om met verschillende geloven? Nemen we uitsluitend de bijbel als bron van inspiratie of
is er ook ruimte voor andere levensbeschouwelijke opvattingen en religies? Vragen waar we in de
komende periode een antwoord op gaan formuleren. Daarbij is het overigens ook belangrijk om te
beseffen dat we – mede in relatie tot de krimp – samenwerking met het openbaar onderwijs niet
kunnen uitsluiten. Voorop blijft staan dat we waarden als zorgzaamheid, rentmeesterschap en eerbied
voor de schepping een centrale plek blijven geven. Het besef dat we er samen verantwoordelijk voor
zijn om de aarde op een goede, duurzame manier te benutten en door te geven aan toekomstige
generaties is op onze scholen een wezenlijk uitgangspunt. We zoeken naar mogelijkheden om hier
invulling aan te geven, zowel op het gebied van onderhoud en beheer van onze gebouwen als in onze
lespakketten en –methoden.
Het behouden en/of vergroten van het leerlingenaantal is voor onze stichting en onze scholen een
belangrijk aandachtspunt. Ouders nemen over het algemeen het christelijk element wel mee in het
schoolkeuzeproces, maar dit krijgt lang niet altijd meer het meeste gewicht. Naast de
levensbeschouwelijke identiteit gaat het steeds meer om de onderwijskundige identiteit. Onze scholen
bieden modern onderwijs waar kinderen worden uitgedaagd en waar ze leren hun talenten te
gebruiken en te ontwikkelen. De cultuur binnen onze scholen verbindt en biedt een moreel kompas,
ze is open en veilig en kent een toon van respect en vertrouwen. We helpen onze kinderen om goed
voor zichzelf, de ander en de omgeving te zorgen. Wij leren onze kinderen om respect te hebben voor
elkaars mening of overtuiging, en we grijpen de diversiteit aan opvattingen aan om van elkaar te leren.
Iedereen doet er toe en mag zijn wie hij of zij is.
Arlanta gaat voor sterke scholen in de regio. Het streven is ouders in de dorpen en wijken een keuze
te laten maken voor een school van Arlanta die is ingegeven door inhoud, identiteit en uitstraling.
Iedere school van de stichting profileert zich daartoe op krachtige wijze, waarbij de voordelen voor
ouders en kinderen duidelijk tot uitdrukking komen.

Expeditiegroep Identiteit:
De expertgroep heeft in september 2016 voor alle medewerkers onder leiding van een externe
deskundige theologe een personeelsdag rondom het thema identiteit georganiseerd. Doel van deze
dag was een kick-off, om met de input van deze dag een plan te maken waarbij de identiteitsvragen
zoals geformuleerd in het Strategisch Perspectief leidend zijn. Om zo tot een identiteitskader te
komen voor Arlanta. Dat plan is nog niet gereed.
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7. Materiële zaken en huisvesting

Toekomst Arlanta Scholen: van krimp naar kans
In het kader van de toekomst van de scholen wil het College van Bestuur informatie hebben van en
door zijn scholen om een goede afweging te maken om gedegen besluiten te kunnen nemen inzake
de toekomst van de scholen van de stichting.
In 2016 zijn er, naar aanleiding van de gepleegde onderzoeken, twee memo’s opgeleverd één voor
de Dokkumer scholen en één voor de scholen op de dorpen. De memo’s bevatten mogelijke
scenario’s voor de toekomst van de scholen. Arlanta kiest expliciet voor samenwerking.

Onder het motto “Maak van Krimp een Kans” is er op twee plekken concreet onderzoek gestart naar

mogelijke samenwerking op schoolniveau. Deze onderzoeken zullen in 2017 verder worden

uitgewerkt.

 De Ploos van Amstelskoalle in Holwerd. Hier loopt, onder leiding van een externe

procesbegeleider, een onderzoek naar een integraal kindcentrum samen met de openbare

school De Tsjelke (Roobol) en de kinderopvang( Kidsfirst en SKF) in een nieuwe gebouw aan

of bij het MFA De Ynset.

 De Rank, By de Boarne en de Foeke Sjoerdsskoale onderzoeken, samen met een externe

procesbegeleider, de mogelijkheden tot samenwerking wellicht in een nieuw gebouw.

Nieuwe onderwijsconcepten
In 2016 zijn de scholen De Bron en de Regenboog intern aangepast op het nieuwe onderwijsconcept
O4NT. Een nieuwe indeling binnen het gebouw: zelfstandig werken op het lesplein. Een nieuwe frisse
uitstraling bij een nieuwe manier van werken. Niet meer in klassen maar in stamgroepen. De interne
aanpassingen zijn veelal gedaan door vrijwilligers.

Schilderwerk

Het buitenschilderwerk is door de firma Wits uitgevoerd bij de scholen: De Sprinkplanke, De

Fjouwerhoeke, De Rank, Foeke Sjoerds, ‘t Kompas en It Harspit.
Het binnenschilderwerk is uitgevoerd door de conciërge bij de scholen te Bornwerd, De Hoeksteen
en It Harspit.

Divers

In de scholen De Rank, de Hoeksteen en ‘t Kompas zijn een aantal keukenblokjes vervangen.

 Bij De Rank is een paneelwand vervangen

 Bij ‘t Kompas is er buiten zonwering vervangen

 In De Boarne, Gearing en de Hoeksteen is er vloerbedekking vervangen.

 Het voegwerk bij de Foeke Sjoerds is hersteld.

Verlichting

In de afgelopen jaren waren er veel storingen in de verlichting van een heel aantal scholen.

In 2016 zijn de verlichtingen van De Hoeksteen, Fjouwerhoeke en De Gearing vervangen.

De verlichting is ingekocht en zijn door de conciërges gemonteerd.
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Pleinen
Bij de Twine , Foeks Sjoerds en bij de Regenboog is het plein helemaal vernieuwd. Er zijn veel nieuwe
speeltoestellen bijgekomen of herplaatst.
Bij de Twine was er overlast van een steenmarter. Met financiering van de gemeente is er
marterwering aangebracht.

Binnenklimaat
De Eben Haëzer heeft langdurig last gehad van een slecht binnenklimaat. In 2016 zijn er diverse
aanpassingen geweest aan de ventilatie en verwarmingsinstallatie. Het klimaat is daardoor sterk
verbeterd en er zijn geen klachten meer. In de Gearing te Ee is eveneens in 2 lokalen de
verwarmingsinstallatie aangepast , zodat de peuterspeelzaal onafhankelijk van de rest van de school
verwarmd kan worden (of af kan koelen).

Zonnepanelen
In 2016 is er een aanbesteding geweest in het kader van de zonnescholen. Ee 3 tal scholen van
Arlanta hebben uiteindelijk meegedaan: De Hoeksteen, De Eben Haëzer en De Twine. De laatste
twee scholen krijgen subsidie SDE+ (grootverbruik aansluiting). De zonnepanelen worden in 2017
geplaatst.

Bestuurskantoor
Het huidige bestuurskantoor voldoet niet aan de huidige wensen en eisen. Er wordt veel
geluidsoverlast ervaren. Er kan niet goed geventileerd worden. Veel klachten over hoofdpijn en
vermoeidheid. De uitstraling en indeling is niet eigentijds maar gedateerd. Er is behoefte aan een
scheiding tussen personeelstoilet en bezoekerstoilet. Er is behoefte aan een spreekruimte.
Met een programma van eisen, die past bij deze tijd heeft architect Adema een ontwerp gemaakt.
Waarbij het huidige gebouw intern verbouwd wordt en er een nieuw deel op de verdieping geplaatst
wordt. Hiervoor is inmiddels bouwvergunning op verleend. De aanbesteding zal in maart 2017 plaats
vinden en de bouw zal voor de zomervakantie 2017 gereed zijn.
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8. Financiën

In onze stichting wordt integraal beleid ontwikkeld. Hierbij vindt afstemming plaats tussen de diverse
organisatielagen, waarbij taken en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd
vanuit het subsidiariteits principe.

8.1 Algemene Ontwikkeling

Teldatum Aantal leerlingen Perc. onderbouw Personele Bekostiging

01-10-2008 1.740 51,21 % Schooljaar 2009-2010

01-10-2009 1.752 50,46 % Schooljaar 2010-2011

01-10-2010 1.729 49,52 % Schooljaar 2011-2012

01-10-2011 1.677 47,37 % Schooljaar 2012-2013

01-10-2012 1.638 50,24 % Schooljaar 2013-2014

01-10-2013 1.632 49,94 % Schooljaar 2014-2015

01-10-2014 1.620 49,88 % Schooljaar 2015-2016

01-10-2015 1.843 43,84% Schooljaar 2016-2017

01-10-2016 1.811 Schooljaar 2017-2018

Prognose 01-10-2017 1.790 Schooljaar 2018-2019

Prognose 01-10-2018 1.748 Schooljaar 2019-2020

Prognose 01-10-2019 1.729 Schooljaar 2020-2021

Prognose 01-10-2020 1.679 Schooljaar 2021-2022

De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de teldatum per 1 oktober en geldt
voor het daarop volgende schooljaar.
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Uit de gegevens van het aantal leerlingen blijkt dat er sprake is van een dalende trend. De stijging in
2015 is te verklaren door de toetreding van de SBO school De Twine.

Aangezien de bekostiging vanuit het ministerie in grote mate afhankelijk is van het aantal leerlingen
wordt de ontwikkeling van het aantal leerlingen nauwgezet gevolgd en worden de noodzakelijke
personele maatregelen genomen. Met ingang van 2010 is de T-1-systematiek losgelaten en gekozen
voor het faciliteren op basis van de T-systematiek.

8.2 Vermogenspositie

Kengetallen 2012 2013 2014 2015 2016 Norm

Liquiditeit 3,2 3,8 3,7 3,8 2,8 > 1,5 < 2

Solvabiliteit 74% 77% 76% 78% 69% > 25%

Kapitalisatiefactor 44,0% 48,1% 50,1% 51,3% 47,8% >35%<60%

Kapitalisatiefactor
excl. privaat

25,9% 30,6% 31,9% 30,9% 30,1% >35%<60%

De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van de Stichting zijn: liquiditeit, solvabiliteit
en kapitalisatiefactor.
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is om op tijd haar schulden te kunnen betalen
en de solvabiliteit geeft aan in hoeverre de Stichting in staat is om in geval van liquidatie aan haar
verplichtingen te voldoen.
De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het totaal kapitaal ten opzichte van de totale
baten. Dit kengetal signaleert of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of
inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Als instellingen meer kapitaal hebben dan past
bij de jaarlijkse baten, wordt een deel van dat kapitaal kennelijk niet doelmatig benut. In
bovenstaand overzicht is ook de kapitalisatiefactor weergegeven indien geen rekening wordt
gehouden met het privaat vermogen.
Ten aanzien van de beoordeling van de financiële positie van de Stichting is het volgende van belang.
De onderneming is liquide bij een ratio van 1,5 of meer en de onderneming is solvabel wanneer het
percentage hoger dan of gelijk is aan 25%. Bij de kapitalisatiefactor wordt een bovengrens
gehanteerd van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen.
De kengetallen worden enerzijds beïnvloed door het exploitatieresultaat en anderzijds door de
gerealiseerde investeringen.
De financiële positie van de Stichting is vergelijkbaar met 2015. Wel laten alle kengetallen een daling
zien. Deze daling is vooral toe te schrijven aan het behaalde negatieve resultaat over 2016.

Samenvatting vermogenspositie
Uit onderstaande tabel blijkt dat de Stichting het kalenderjaar 2016 heeft afgesloten met een
negatief resultaat. Ondanks een daling van alle kengetallen van de Stichting, kan gesteld worden dat
de Stichting er financieel gezien goed voor staat en dat de Stichting in staat is om in de toekomst
tegenvallers op te vangen.

8.3 Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat over het kalenderjaar 2016 bedraagt € 308.197 negatief. Dit is minder
negatief dan het begrote resultaat voor 2016. De voornaamste oorzaken voor dit minder negatieve
resultaat over 2016 zijn een hogere Rijksbijdrage OCW door de indexatie van de personele
bekostiging (normaanpassing) en het loonruimteakoord.
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De belangrijkste afwijkingen worden hierna toegelicht.

Begroting 2016 Realisatie 2016 Verschil Realisatie 2015

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW € 11.326.980 € 11.778.985 € 452.005 € 10.031.070

3.2 Overige overheidsbijdragen € 60.972 € 118.449 € 57.477 € 144.419

3.5 Overige baten € 309.432 € 318.911 € 9.480 € 458.464

Totaal 3. Baten € 11.697.384 € 12.216.345 € 518.961 € 10.633.953

4. Lasten

4.1 Personele lasten € 9.856.270 € 10.156.098 € -299.828 € 8.583.130

4.2 Afschrijvingslasten € 348.528 € 315.374 € 33.154 € 273.389

4.3 Huisvestingslasten € 845.406 € 949.785 € -104.379 € 781.670

4.4 Overige lasten € 1.005.992 € 1.114.162 € -108.171 € 1.113.416

Totaal 4. Lasten € 12.056.195 € 12.535.419 € -479.224 € 10.751.605

5. Financiële baten en lasten

5.0 Financiële baten en lasten € 36.250 € 10.877 € -25.373 € 22.524

Totaal 5. Financiële baten en
lasten

€ 36.250 € 10.877 € -25.373 € 22.524

Resultaat € -322.561 € -308.197 € 14.364 € -95.128

Baten
De realisatie van de totale baten is 4,4% hoger dan begroot voor 2015 en is 14,9% hoger dan in het
kalenderjaar 2015. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is de stichting in belangrijke mate, te weten
ongeveer 96%, afhankelijk van de overheid (ministerie en gemeente). De opbrengsten bestaan
grotendeels uit de Rijksbijdragen (97%).

De lumpsum financiering van het Rijk is afhankelijk van het aantal leerlingen. Doordat kosten op de
korte termijn voor een groot deel niet te beïnvloeden zijn, is het belangrijk dat de ontwikkeling van
het aantal leerlingen goed in beeld wordt gebracht, zodat tijdig maatregelen worden genomen om
de kosten in evenwicht te brengen met de baten.

De rijksbijdragen zijn 4,0% hoger dan begroot, maar 17,4% hoger dan voorgaand jaar.
De Rijksbijdragen vallen hoger uit en dit wordt vooral veroorzaakt door een tweetal ontwikkelingen:
de indexatie van de personele bekostiging (normaanpassing) en het loonruimteakoord. De
normaanpassingen hebben betrekking op de gestegen arbeidskosten en het loonruimteakkoord
heeft betrekking op de loonverhoging. Daarbij heeft de definitieve prijsbijstelling 2015-2016
plaatsgevonden. De RV personele bekostiging is hoger door de uitwerking van de akkoorden.

96%

1% 3%

Verdeling baten

VenW 03 Baten 3.1 Rijksbijdragen
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Er is 22k aan groei gerealiseerd (juni juli). Er was 45k groeibekostiging begroot.

De RV personeels- en arbeidsmarktbeleid is hoger dan begroot door de uitwerking van de akkoorden.

De vergelijking met het voorgaand jaar laat op bijna alle posten een grote afwijking zien, door de

besturenfusie per 1-8-2015 met De Twine.

Onder de niet geoormerkte subsidies is de subsidie voor visueel gehandicapte leerling begroot. Deze

inkomsten komen terecht onder 3.5.6 ondersteuningsbekostiging (Visio) en zijn t/m juli conform

begroting. Vanaf augustus is niets van Visio ontvangen.

De RV Studieverlof is 5k hoger dan begroot (01CE).
De uitwerking van het Herfstakkoord heeft geleid tot een hogere beschikking van de RV Prestatiebox
voor 16-17 (38k).
De doorbetaling van het SWV is hoger dan begroot. De maandelijkse vergoeding is hoger. Er is 6k
ontvangen inzake beschikking op aanvraag compensatie AWBZ 01CE.

De overige overheidsbijdragen en -subsidies zijn hoger dan begroot (94,3%), maar 18% lager dan
voorgaand jaar.
Deze ontvangsten zijn hoger dan begroot en hebben betrekking op de ontvangen OKP gelden van 16-
17. Tevens valt hieronder de ontvangst van de vergoeding voor het gymlokaal (Twine).
De overige overheidsbijdragen zijn hoger dan begroot.
De realisatie van de vergoeding conciërges (NEF voorheen Oostergo) ligt op begrotingsniveau.
Daarnaast is er een bijdrage ontvangen van Opus3, Provincie Fryslan, Vocales en St. EP Nuffic.

De overige baten zijn 3,1% hoger dan begroot en 30,4% lager dan voorgaand jaar.
De huurbaten blijven achter op de begroting omdat hier de gymlokaal vergoeding van de Twine hier
was begroot.
De ontvangen detacheringsopbrengsten zijn net lager dan begroot en hebben betrekking op de
detachering van CvB en P&O-er naar Kollumerland. Dit betreft nog een voorlopige afrekening.
De ouderbijdragen blijven achter omdat de begrote inkomsten inzake O4NT (12PK en 13CV) niet zijn
gerealiseerd.
De realisatie van de overige baten ligt boven budget door de realisatie van overige baten privaat
(9,1k schoolschaatsen, giften en actie t.b.v. plein), subsidie materiële instandhouding Frysk,
vergoeding Commissie van Toelaatbaarheid De Twine, overige baten personeel (Loyalis en Vf) en
baten ondersteuningsbekostiging (Visio en Kentalis).

Lasten
De lasten vallen in 2016 4% hoger uit dan begroot en zijn 16,6% hoger dan in het kalenderjaar 2015.
De vergelijking met het voorgaand jaar laat op bijna alle posten een grote afwijking zien, door de
besturenfusie per 1-8-2015 met De Twine

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt bestaan de kosten in belangrijke mate uit personele lasten
(81%). Vervolgens zijn er nog te onderscheiden: huisvestinglasten (8%), afschrijvingslasten op de
investeringen (2%) en overige lasten (9%).
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De personele lasten zijn 3,0% hoger dan begroot en 18,3% hoger dan voorgaand jaar.
De salariskosten inclusief uitkeringen vallen hoger uit dan begroot.
De salariskosten directie vallen lager uit door een lagere inzet van 1,19 fte. Een deel van de begrote
inzet van BM is gerealiseerd onder lumpsum overig (mang.ass). Tegenover de lagere inzet staat deels
een hogere GPL directie.
De salariskosten OP komen per saldo lager uit door een lagere inzet op lumpsum OP van 3,24 fte en
daar staat deels een hogere GPL OP tegenover. Daarentegen vallen de salariskosten eigen rekening
hoger uit dan begroot (37k). De gerealiseerde salariskosten tlv overige subsidies waren niet begroot
(23k).
De salariskosten OOP vallen hoger uit door een hogere inzet op salariskosten OOP overig (127k
vooral BM).
Per saldo zijn de salariskosten vervanging en overig hoger dan begroot. De salariskosten
ontslaguitkering, Vervangingsfonds, Vervanging eigen risico (imperatief verlof), Bapo en detachering
vallen lager uit. Tegenover de salariskosten opname levensloop staat een uitkering. De gerealiseerde
kosten Vf poolers en onbetaald ouderschapsverlof waren niet begroot.

Vanaf 2008 dient er een voorziening te worden opgenomen voor de kosten van jubilea van het
personeel in geval van 25 jarig of 40 jarig dienstverband binnen het onderwijs. Dit is een in 2008
nieuw gevormde voorziening. De voorziening wordt opgebouwd voor het personeel dat langer dan 5
jaar in dienst is. Daarnaast wordt rekening gehouden met een blijfkans van het personeel. De
salariskosten jubilea zijn 16k hoger dan begroot. Op basis van de berekening van de hoogte van de
voorziening is een vrijval geboekt aan de jubileum voorziening. Dit was niet begroot.

De realisatie van de overige personele kosten vallen hoger uit.
De gerealiseerde inhuurkosten vallen hoger uit dan begroot. Hiervan is 57k ter declaratie
aangeboden bij het Vf inzake inhuur. De ontvangst van het Vf blijft achter (49k).
De overige personele lasten vallen hoger uit, o.a. het uitgevoerde onderzoek door VIA niet was
begroot 5k. In de realisatie is de afbetaling van de betalen afkoop instroom Loyalis à 63k opgenomen.
De kosten BGZ en Arbo vallen 10k hoger uit. De kosten schoolbegeleiding zijn hoger. Hier valt ook de
begeleiding van O4NT onder. De kosten afkoop vallen lager uit (31k).

Er zijn minder scholingskosten gerealiseerd, vooral door 01CE en op Algemeen (54k).
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De afschrijvingskosten bestaan, zoals uit onderstaande grafiek blijkt voor een groot deel uit
investeringen in inventaris, apparatuur en leermiddelen.

De afschrijvingslasten zijn 9,5% lager dan begroot en 15,4% hoger dan voorgaand jaar.
De afschrijvingskosten zijn lager door uitgestelde investeringen (01CE Inventaris lang privaat, en 01CE
en 13NG technisch onderhoud).
De afschrijvingskosten ICT kort vallen vooral lager uit bij 12PK, door uitgestelde investeringen in het
kader van O4NT.
Ten opzichte van voorgaand jaar zijn de afschrijvingskosten hoger door hogere
vervangingsinvesteringen (technische investeringen).

De huisvestingslasten zijn 12,3% hoger dan begroot en 21,5% hoger dan voorgaand jaar.

De gemaakte huurkosten waren niet begroot en hebben betrekking op de huur van een opslagruimte
via Carex.
De kosten dagelijks onderhoud liggen net boven begroting door hogere onderhoudskosten op
meerdere scholen.
Vooral de hogere realisatie op kosten schoonmaakbedrijven zorgt voor hogere schoonmaakkosten
voornamelijk door extra werkzaamheden vloeronderhoud en glasbewassing.
De heffingskosten komen uit boven het budget door een hogere realisatie bij De Twine.

De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is hoger dan begroot door toevoeging van de RV
aanvullende bekostiging buitenonderhoud 01CE 2,4k en doordat er 50,1k extra gedoteerd is.

De overige lasten vallen 10,8% hoger uit dan begroot en zijn nagenoeg gelijk aan voorgaand jaar.
Per saldo vallen de administratiekosten hoger uit.
De ICT licenties (12PK) en onderhoudscontracten (ALG) zijn flink lager dan begroot. De administratie
en beheerslasten overschrijden het budget op reproductiekosten (vooral 07LF en 13CV) en op adm.
kosten (incasso's en mnd bedragen OBM).

De kosten leermiddelen overschrijden het jaarbudget omdat er meer kosten OLP verbruik, OLP
zorgleerling, ICT leermiddelen en kosten internetvoorziening zijn gerealiseerd. De kosten Cito toets
en culturele vorming zijn juist lager.

De overige instellingslasten komen uit boven de begroting.
De realisatie op de projectkosten valt net hoger uit(4k). Hieronder zijn ook de kosten van de impuls
bewegingsonderwijs opgenomen.
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De verzekeringskosten vallen hoger uit door AOV 11k. Dit was niet begroot.
De kosten subsidie passend onderwijs vallen hoger uit (9k). Hier staan hogere inkomsten tegenover.
De kosten ten laste van overige subsidies zijn hoger dan begroot (16k) Ook hier staan inkomsten
tegenover. De representatiekosten komen 7k boven budget uit.

Resultaat
Het totale resultaat komt uit op € -308.197. Het publiek en het privaat resultaat zijn respectievelijk
€ -300.343 en € -7.854. Het publiek resultaat wordt als volgt verdeeld:
Er komt € 42.414 ten laste van de bestemmingsreserve overige. De Raad van Toezicht heeft
ingestemd om een bestemmingsreserve te creëren van € 230.000 voor specifiek impulsen in 2012.
Deze reserve komt het primaire proces ten goede. Onder specifieke impulsen wordt verstaan:

 Bewegingsonderwijs i.s.m. HIS en stuurgroep in Dongeradeel (met sportcoaches)

 Impuls taal-/rekenonderwijs : netwerken taal-/rekencoördinatoren en visitatie

 Impuls hoogbegaafdheid : inzet plusgroepen

 Impuls ICT gebruik : schooltablets, nieuwe innovatie programma’s e.d.
Het saldo van de reserve wordt € 42.103. Het resterende deel van het resultaat wordt verminder bij
de algemene reserve.

8.4 Lopende contracten en bestuursoverdracht
In het kader van een de bestuursoverdracht van SBO De Twine naar Arlanta in 2015 is er een
inventarisatie gemaakt van lopende contracten, de contracttermijnen en de omvang. Doordat er
bijna drie jaar zat tussen de start van het proces en de uiteindelijke datum van overdracht waren alle
contracten van beide organisaties al bij dezelfde aanbieders en konden zij in elkaar worden
geschoven. Wat de omvang betreft zijn er geen verplichtingen om Europees aan te besteden.

8.5 Uitvoering treasurybeleid
Het treasurybeleid is conform het financieel beleidsplan van de Stichting uitgevoerd. Het beleid is
conform het voorschrift beleggen en belenen van het ministerie. Hierin wordt het treasurybeleid
uiteengezet en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse functionarissen
vastgelegd. De uitgangspunten van het treasurybeleid zijn het niet mogen aangaan van risicovolle
beleggingen en het creëren van voldoende functiescheiding bij het aangaan van grote transacties.
Het renteresultaat over 2016 is € 10.876. Dit ligt is lager dan voorgaand jaar en lager dan begroot. De
rentebaten liggen lager door de daling van de liquiditeitspositie en de daling van het
rentepercentage. De spaargelden zijn ondergebracht deels bij de Rabobank en deels bij de ABN
AMRO bank.
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9. Toekomstige ontwikkelingen

9.1 Strategisch perspectief 2015- 2025

Het College van Bestuur heeft in augustus 2015 het Strategisch Perspectief voor de komende 10 jaar

vastgesteld. Het CvB gaat uit van het organisatieprincipe “de expeditie aanpak” (zie Reinventing

Organisations van Fredric Laloux). Alle gremia, expert- en expeditiegroepen denken en werken, ieder

vanuit de eigen verantwoordelijkheid, samen aan kwaliteitsverhoging van de organisatie als geheel.

Expertgroepen stellen zelf hun doelen vast binnen de kaders van het Strategisch perspectief en

hebben een eigen budget waarover zij verantwoording afleggen aan het CvB.

 PR/ Communicatie

 Academie

 Financiën

 P&O PRIOR

 ICT

 Identiteit

 Dwarsdenkers

 Passend onderwijs

De meeste groepen functioneren naar tevredenheid en boeken zichtbare resultaten, terwijl dat voor
een paar andere groepen wat lastiger is. De evaluatie gesprekken van september 2016 maakten
duidelijk dat de naam ‘expertgroep’ soms verwarring oplevert. Deze term houdt in dat de groep
expertise opbouwt, waar anderen binnen de stichting gebruik van kunnen maken. Dit is niet bij alle
groepen aan de orde. Sommige van deze groepen hebben het karakter van een expertgroep, andere
van een projectgroep of beleidsgroep.

De evaluatie gesprekken gaven het volgende beeld:

 het is belangrijk dat er heldere doelen en kaders zijn afgesproken;

 de groepen moeten voldoende massa hebben en het is belangrijk er leerkrachten bij te

betrekken;

 de afstemming tussen de groepen en met de scholen moet beter; het is voor de omgeving

onvoldoende duidelijk wat er gebeurt.

We willen in 2017 betere definities en daardoor inhoud geven aan expert/expeditie of projectgroep
en de huidige jaar/ expeditie plannen door ontwikkelen. Verder zullen bovenstaande groepen
gecontinueerd worden en zullen er wellicht nieuwe expert/ expeditie groepen worden geformeerd in
elk geval die van Educatief Partnerschap.
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We hebben voor de volgende beleidskeuzes middelen gebudgetteerd.

Beleidskeuzen 2017 2018 2019 2020

1.Innovatiefonds 20.000 20.000 20.000 20.000

2.PR/communicatie 20.000 20.000 20.000 20.000

3.Academie 10.000 10.000 10.000 10.000

4.Financiën 2.500 2.500 2.500 2.500

5.PRIOR 2.500 2.500 2.500 2.500

6.ICT 2.500 2.500 2.500 2.500

7.Identiteit 2.000 2.500 2.500 2.500

8.Dwarsdenkers 2.500 2.500 2.500 2.500

9. Impuls bewegingsonderwijs 42.000 42.000 0 0

Totaal 104.00 104.00 62.000 62.000

9.2 Bestuursjaarplan 2017/2018

Alle expertgroepen formuleren een jaarplan. Deze jaarplannen vormen gezamenlijk het

Bestuursjaarplan. Dit jaarplan geeft daarmee richting aan het Strategisch Perspectief van Arlanta en

de scholen. Daarnaast is het Bestuursjaarplan een inhoudelijk document als onderlegger voor de

begroting en jaarrekening. Doelen worden hiermee direct gekoppeld aan de financiën. In het

Bestuursjaarverslag zal dit Bestuursjaarplan worden geëvalueerd. Ook zal daarin de koppeling tussen

het bestuursbeleid en de financiën worden vormgegeven.

PR en communicatie

Met onze strategische koers positioneert Arlanta zich opnieuw. De interne en externe communicatie

is erg belangrijk. In het jaarplan staat onder andere

 de ontwikkeling van een personeelsblad,

 restylen van de websites,

 verzorgen van communicatie voor evenementen als personeelsdagen

Arlanta Academie

Doel van de academie is kennisdeling en professionalisering. In het jaarplan staat onder andere:

 samen met de academische PABO Groningen een begeleidingstraject voor de startende

leerkracht ontwikkelen dat verder vormgegeven gaat worden met interne coaches. Ook

worden de startende directeuren begeleid en vindt er intervisie plaats.

 inrichten van een aantal PLG’s (professionele leergemeenschappen) waarin

onderzoeksvragen en concrete uitwerkingen centraal staan, te weten:

1. Het verhogen van de rekenopbrengsten

2. Onderwijs aan jonge kinderen

3. Onderwijsaanbod aan slimme kleuters

Excellente en (hoog)begaafde leerlingen

2017 is een overgangsjaar. Doel is om de visie verder uit te werken waarin talentontwikkeling in de

breedste zin een plek krijgt zodat en onderwijs ook aan deze doelgroep integraal een plek krijgt in de

eigen school. Daarnaast wordt er een PLG (professionele leergemeenschap) opgericht voor

onderwijsaanbod aan slimme kleuters.
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Passend onderwijs

De expertgroep ontwikkelt beleid hoe passend onderwijs het best vormgegeven kan worden binnen

Arlanta. Een projectteam, met een projectleider voor 3,5 dagen en een ondersteuner voor een halve

dag per week, beantwoordt en behandelt alle zorgvragen. Daarnaast is voor 1 dag in de week een

register psychologe aangesteld ten behoeve van het projectteam. Scholen kunnen haar inzetten

indien nodig.

Arlanta heeft KWO-ers (kwaliteitsondersteuners) die school overstijgend werken en geen

groepsverantwoordelijkheid meer hebben. Een wezenlijk onderdeel in het proces vormt ook nog

steeds hoe SBO school De Twine en de reguliere basisscholen van Arlanta zo goed mogelijk van

elkaars expertise gebruik kunnen maken in het kader van Passend onderwijs. Positieve ontwikkeling

hierin is dat de expeditieleider van de expertgroep inmiddels ook (interim) directeur van de Twine is.

Passend onderwijs staat als een aparte kostenplaats op de begroting zodat er goed inzicht is in en

zicht blijft op de verdeling van de middelen. De expertgroep is eigenaar van het budget Passend

onderwijs.

In het jaarplan staat onder andere

 vaststellen functieprofiel voor de kwaliteitsondersteuners,

 ontwikkel assessment voor alle KWO-ers + persoonlijk ontwikkelingsplan,

 verder vormgeven samenspel KWO-ers/directie/teams.

Financiën: “als het om de centen gaat”

Arlanta vindt het belangrijk goed te blijven sturen op het behalen van schaalvoordeel en efficiëntie.

Daarnaast dat financiële kennis van de expertgroep ingezet en uitgebouwd wordt ten behoeve van

de organisatie. De expertgroep heeft regelmatig contact met de controller. In het jaarplan staat

onder andere:

 opzetten aanbestedingstraject voor telefonie

 opzetten aanbestedingstraject voor kopieerapparaten

 ondersteunen directeuren met het maken van de begroting 2018

Personeel en Organisatie: “PRIOR”

De expertgroep werkt samen met de HRM adviseur aan diverse vraagstukken op het gebied van

personeel. In het jaarplan staat onder andere:

 functiebouwwerk afronden

 formatie 17/18

 hoe om te gaan met ontwikkeling en beoordeling (ipv de gesprekkencyclus),

 onderzoek vervangingsproblematiek ikv WWZ,

 scholing verzuimgesprekken organiseren.

ICT

De expertgroep stelt de ontwikkelde beleidsnotitie vast.

 De acties voortkomend uit het beleidsplan zullen in een tijdspad en een

investeringsbegroting voor de komende jaren worden uitgewerkt. Wat dat betekent voor de

uitvoering en het jaarplan is op dit moment nog niet duidelijk. Met de scholen is de afspraak

gemaakt op dit moment niet te investeren in ICT.
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 De implementatie van het bestuursportaal office 365 wordt afgerond. Zo kunnen alle

medewerkers in de Cloud op diverse manieren digitaal met elkaar in contact komen,

ontsluiten we kennis en kunnen we van en met elkaar leren.

 De beide ict-ers worden hiervoor in elk geval tot Juli volledig bovenschools ingezet (wtf

1,2433).

Identiteit:

De expertgroep heeft in oktober 2016 voor alle medewerkers een personeelsdag rondom het thema

identiteit georganiseerd. Met de input van deze dag wordt een plan gemaakt waarbij de

identiteitsvragen zoals geformuleerd in het Strategisch Perspectief leidend zijn:

 De ‘C’ van christelijk, wat betekent dat voor ons?

 Is christelijk onderwijs nog wel van deze tijd?

 Op welke wijze moeten wij dit in ons dagelijkse handelen tot uiting laten komen en dienen

ouders in ons doen en laten de christelijke identiteit te herkennen?

 Hoe gaan we om met verschillende geloven?

 Nemen we uitsluitend de bijbel als bron van inspiratie of is er ook ruimte voor andere

levensbeschouwelijke opvattingen en religies?

Dwarsdenkers:

Een groep die in diverse samenstellingen kritisch tegen de organisatie aankijkt en zaken benoemt die

anders zouden kunnen en daar voorstellen toe doen of zelf actie ondernemen en proeftuintjes

ontwikkelen. Met als doel en Atlanta fris te houden.

Dit jaar staat op de planning onder andere:

 vorming van een Arlanta leerlingenraad,

 bezoek aan een land waar een ander onderwijssysteem is (wellicht Finland).

Impuls kwaliteitsverbetering bewegingsonderwijs:

In de 2016 vond er samen met de gemeente en de andere onderwijsorganisaties voor Primair

onderwijs in de gemeente Dongeradeel onderzoek plaats naar de realisatie van een beweegteam

waar deskundigheid van buurtsportcoaches en leerkrachten een plek in kunnen hebben. Doel was

om de ingezette kwaliteitsontwikkeling van het bewegingsonderwijs duurzaam te continueren. Er ligt

nu een analyse en een plan van aanpak op basis waarvan de besturen en dus Arlanta in januari een

intentieverklaring tekenen.

9.3 Onderwerpen waar we verder aan werken

Professionalisering en talentontwikkeling

Medewerker zijn voortdurend bezig met hun eigen professionalisering. Op schoolniveau is er

hiervoor een budget om zo schooleigen keuzes te maken. In het verlengde daarvan kiezen we voor

talentontwikkeling. Doel van talentontwikkeling is de kwaliteiten van medewerkers organisatiebreed

in te zetten zoals dat nu bijvoorbeeld al in de expertgroepen en de PLG’s plaats vindt.

Als voertuig voor het vierslagleren zetten we de Arlanta academie in. Het van en met elkaar leren van

medewerkers vindt dan niet alleen digitaal plaats maar ook door elkaar fysiek te ontmoeten. Om zo

van en met elkaar te leren, zaken te ontwikkelen, bij elkaar in de keuken kijken vinden we zeer

waardevol.
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• Management en staf

Alle directeuren en stafmedewerkers werken in het kader van talentontwikkeling aan hun eigen

persoonlijk ontwikkel plan aan “leiders met lef” en gedeeld leiderschap. Daarnaast continueren we in

dat kader een kweekvijvertraject voor op te leiden schoolleiders en kwaliteitsondersteuners.

• Onderwijzend en ondersteunend personeel

Alle personeelsleden werken aan hun eigen ontwikkeling met, op dit moment nog, als instrument de

gesprekkencyclus. Er start een begeleidingstraject voor startende leerkrachten om te komen tot het

predicaat basisbekwaam. Zij zullen worden gecoacht door ervaren Arlanta leerkrachten. Deze

ervaren leerkrachten worden op hun beurt geschoold in (beeld)coachingsvaardigheden.

De KWO-ers worden, met als kader het nieuwe functieprofiel, een ontwikkelassessment aangeboden

zodat er een ontwikkeltraject op maat aan kan worden gekoppeld.

Onderwijs en innovatie

De scholen zijn in augustus 2015 gestart met een wettelijke nieuwe vierjarenplancyclus.

Arlanta kiest ook hier niet voor het maken van dichtgetimmerde 4 jarige schoolplannen, maar voor

het schoolperspectief als koersdocument. De processen om te komen tot een schoolperspectief en

de uitwerking daarvan zijn gevat in een doorlopende cyclus (PDCA). De jaarplannen 2016-17 zijn

inmiddels operatief. Opdracht voor de scholen is hun onderwijs toekomst bestendig en duurzaam in

te richten binnen de kaders van het Strategisch Perspectief. Er zijn inmiddels diverse nieuwe

onderwijsconcepten operationeel waaronder KansRijkOnderwijs, O4NT en Building Learning Power.

Ict speelt daarin een cruciale rol.

Op stichtingsniveau willen we de interne organisatie en het systeem van kwaliteitszorg opnieuw gaan

vormgeven.

Samenwerking

Continuering van processen rondom samenwerking “Maak van Krimp een Kans”

 De Ploos van Amstelskoale in Holwerd.

 De Rank, By de Boarne en de Foeke Sjoerdsskoale Op stichtingsniveau:

 De samenwerking tussen stichting Arlanta en vereniging VCBO Kollumerland.

 Samenwerking op thema’s met andere schoolbesturen in Noord Oost Friesland in het kader

van de subsidie regionale procesbegeleiding.

Duurzaamheid en veiligheid

We investeren verder in duurzame vormen van energie. Te beginnen met verlichting. De derde

tranche scholen wordt voorzien van ledverlichting. Op 1 school worden zonnepanelen geplaatst. Het

veiligheidsbeleid wordt verder ontwikkeld en naar verwachting in 2017 vastgesteld.

Huisvesting en IHP

Samen met de gemeente en de andere schoolbesturen is er een nieuwe integraal huisvestingsplan

voor Dongeradeel tot stand gekomen. In 2017 zal dat in werking treden. De uitdaging voor Arlanta in

dit plan is met name de huisvesting in Dokkum in relatie tot de krimp en de opdrogende

voedingsgebieden voor een aantal scholen (De Groen van Prinsterer en de Bron).

In 2017 start de verbouwing van het bestuurskantoor. Volgens de huidige planning zal deze in

september gereed zijn.
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10. Continuïteitsparagraaf

In dit onderdeel van het jaarverslag wordt ingegaan op de verwachte kengetallen, de
meerjarenbegroting en de overige rapportages met betrekking tot de verwachte risico’s van de
Stichting.

Verwachte kengetallen

Kengetal 2016 2017 2018 2019 2020

Personele bezetting in FTE
- Management/Directie 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9
- Onderwijzend Personeel 107,6 112,8 109, 106,3 103,2
- Onderwijsondersteunend personeel 19,5 19,9 18,4 17,6 17,6
- Overige medewerkers 11,9 8,5 7,4 7,2 7,1

148,8 151,0 144,7 141,0 137,8

Leerlingaantallen per 1-10-2016 1.811 1.790 1.748 1.729 1.679

Personeel
De grootste kostenpost zijn de personele lasten. Het is van belang om medewerkers, in een krimp
situatie, flexibel in te kunnen zetten. Daarnaast is er een zeer scheve personeelsopbouw. In 2018 is
55% van de werknemers 60 jaar of ouder. De stichting wil de jonge medewerkers behouden.
De voorgenomen maatregel bestaat vooral uit het onderzoeken hoe de jonge leerkrachten aan de
stichting gebonden kunnen worden en hoe oudere werknemers eerder kunnen uittreden.
Hoe de wet werk en zekerheid gaat uitpakken is nog niet duidelijk. Een enorm risico voor Arlanta is
de transitievergoeding die verschuldigd is aan medewerkers die in de WIA terecht komen. Ook het
gegeven dat elke school als een economische eenheid wordt gezien door het UWV is een risico.

Leerlingen aantallen
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt neemt het aantal leerlingen af. De komende jaren zal het
leerlingenaantal tot 2030 dalen met 14 %. Met het dalende aantal leerlingen kan er een
onderwijsinhoudelijk kwaliteitsprobleem ontstaan.
Het is van belang om hier tijdig op te anticiperen door met ketenpartners in gesprek te gaan en het
aantal scholen hierop aan te passen. Flexibiliteit is hierin van groot belang.
Ook de effecten van Passend onderwijs voor de ontwikkeling van het leerling aantal op de Twine zijn
lastig in te schatten. De prognoses van het samenwerkingsverband Friesland zijn te voorzichtig en
komen niet overeen met de werkelijkheid

Meerjarenbegroting
Deze meerjarenbegroting is gebaseerd op de standaardindeling van de Regeling jaarverslaglegging
onderwijs en omvat de cijfers van 2016 en de komende jaren.
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Balans Organisatie
Realisatie

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020

1. Activa

1.1 Immateriële vaste Activa - - - - -

1.2 Materiele vaste activa 2.560.310 3.283.885 3.540.562 3.459.323 3.747.213

1.3 Financiële vaste activa - - - - -

Totale Vaste Activa 2.560.310 3.283.885 3.540.562 3.459.323 3.747.213

1.5 Vorderingen 820.336 788.211 781.535 770.093 764.022

1.6 Effecten - - - - -

1.7 Liquide middelen 3.195.607 2.115.836 1.651.684 1.925.290 1.653.259

Totale Vlottende Activa 4.015.943 2.904.047 2.433.219 2.695.383 2.417.281

Totale Activa 6.576.253 6.187.932 5.973.781 6.154.706 6.164.494

2. Passiva

2.1.1 Algemene Reserve totaal 2.314.265 2.026.437 2.019.932 2.112.596 2.218.668

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 42.103 42.103 42.103 42.103 42.103

2.1.3 Bestemmingsreserve(privaat) 2.166.638 2.166.638 2.166.638 2.166.638 2.166.638

Totaal Eigen Vermogen 4.523.006 4.235.178 4.228.673 4.321.337 4.427.409

2.2 Voorzieningen 605.610 568.292 421.796 536.666 456.233

2.3 Langlopende schulden - - - - -

2.4 Kortlopende schulden 1.447.637 1.384.462 1.323.312 1.296.703 1.280.852

Totaal overige passiva 2.053.247 1.952.754 1.745.108 1.833.369 1.737.085

Totale Passiva 6.576.253 6.187.932 5.973.781 6.154.706 6.164.494

Risico’s en onzekerheden

De ontwikkelingen waar Arlanta mee te maken krijgt, brengen organisatierisico’s met zich mee. Met

name de krimp en de personele opbouw heeft een enorme impact op de structuur en het beleid van

de stichting. Ook Passend Onderwijs brengt risico’s met zich mee.

De effecten van de invoering van Passend Onderwijs zijn nog steeds niet zeker. In de huidige

bezetting op SBO De Twine zijn alle middelen vanuit passend onderwijs opgenomen in de formatie.

Bij een afname van het aantal leerlingen en doorverwijzingen worden deze middelen ook minder.

Het nu nog moeilijk aan te geven hoe groot deze daling zal zijn, mede omdat in de verdeling van de

middelen door het SWV Friesland ook de leerlingaantallen van de andere SBO’s meewegen.

Daarnaast is het gezien de situatie op de Twine noodzakelijk niet te veel te korten op de formatie

inzet.

De regio Noord Oost Friesland waarin Arlanta opereert is een regio met krimp. Voor Arlanta is een

krimp in leerlingenaantallen voorzien ruim 8% over vier jaar waarbij de krimp het grootst is in de stad

Dokkum met 14 %. De aanmelding van leerlingen op sommige basisscholen gedragen zich als

communicerende vaten. Het CvB volgt de aanmeldingen en prognoses van leerlingen jaarlijks met

een strakke systematiek. Ervaringsgegevens van directeuren worden daarbij naast de daadwerkelijke

geboortecijfers van de kernen gezet en vergeleken.
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Voor een goede inschatting van de personele risico’s op inzet van personeel is het belangrijk om de

ontwikkelingen van de leerlingenaantallen over de komende jaren uit te zetten tegenover de

personele verplichtingen van dat moment.

Het gevoerde beleid inzake uitkeringen na ontslag

In overleg met de personeelsfunctionaris, een externe jurist en medewerkers van Onderwijsbureau

Meppel zorgt de stichting Arlanta er voor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met ontslagprocedures.

Tevens wordt er zorgvuldig omgegaan met termijnen en het aanvragen van de instroomtoets in geval

van ontslag.

Financieringsstructuur

De onzekerheid rondom de kleine scholentoeslag, heeft een grote impact op de

scholen van en raakt scholen in hun bestaansrecht. Arlanta zal hier tijdig op anticiperen door een

heldere en duidelijke koers te kiezen zowel op schoolniveau als organisatieniveau. Het proactief

zoeken van de samenwerking met het openbaar onderwijs en ketenpartners lijkt evident.

Huisvestingsbeleid

De leegstand van delen van de scholen leidt tot hogere kosten (minder dekking van m2 door minder

leerlingen) en als er niet tijdig wordt ingegrepen zal het materiële kostenniveau onaanvaardbaar

hoog zijn, denk hierbij vooral aan de energielasten. Het door decentraliseren van het onderhoud aan

scholen brengt eveneens risico’s met zich mee. Arlanta heeft schoolgebouwen die relatief oud zijn en

waarbij er geen sprake is van duurzaamheid.

Het is van belang, in samenwerking met de gemeenten, de leegstand helder in kaart te brengen en

daarvoor mogelijke oplossingen te zoeken. Het onderzoeken van de mogelijkheden om

ketenpartners zoals kinderopvang, in de scholen te betrekken is aan te bevelen.

Mutaties van reserves en voorzieningen

De stand van de algemene reserve en de bestemmingsreserve privaat zal alleen muteren door het

behaalde resultaat. De mutatie op de bestemmingsreserve publiek hangt samen met de realisatie op

de specifieke impulsen. De huidige stand van de bestemmingsreserve publiek is € 42.103

De stichting heeft drie voorzieningen. Eén voor binnen onderhoud, één voor buitenonderhoud en

een personele voorziening voor jubilea. De onderhoudsvoorziening is opgebouwd aan de hand van

de onderhoudsplanning. De jubileumvoorziening is opgebouwd aan de hand van o.a. het

personeelsbestand en de blijfkans.
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In onderstaande tabel is de meerjarige staat van baten en lasten weergegeven.

Staat van baten en lasten
Realisatie

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020

Baten

3.1 Rijksbijdragen 11.778.985 11.609.551 11.437.080 11.311.850 11.165.417

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 118.449 98.872 95.372 95.372 95.372

3.5 Overige baten 318.911 339.411 338.990 338.990 338.990

Totale Baten 12.216.345 12.047.834 11.871.442 11.746.212 11.599.779

Lasten

4.1 Personeelslasten 10.156.098 9.962.013 9.587.590 9.397.688 9.230.860

4.2 Afschrijvingen 315.374 371.380 368.709 337.047 348.705

4.3 Huisvestingslasten 949.784 912.195 909.945 909.445 908.945

4.4 Overige lasten 1.114.162 1.111.323 1.032.953 1.030.618 1.026.448

Totale Lasten 12.535.419 12.356.911 11.899.197 11.674.798 11.514.958

Resultaat uit normale bedrijfsvoering -319.074 -309.077 -27.755 71.414 84.821

5.0 Financiële baten en lasten 10.877 21.250 21.250 21.250 21.250

6.1 Buitengewone baten - - - -

Bedrijfsresultaat -308.197 -287.827 -6.505 92.664 106.071

Interne risicobeheersings- en controlesysteem

De interne beheersing van risico’s en het controlesysteem van de stichting is vorm gegeven in de

planning & control cyclus.

Er wordt per kwartaal een managementrapportage opgesteld en besproken. Hierin wordt een

gedetailleerde prognose van de verwachte baten en lasten opgenomen om zo de afwijkingen ten

opzichte van de goedgekeurde begroting te kunnen analyseren en bijsturen. In 2016 zal gestart

worden met de integrale managementrapportage, waarin de schooldirecteuren gevraagd wordt naar

de resultaten op het gebied van personeel, financiën en de overige resultaten van de school. Deze

rapportage wordt besproken en geëvalueerd met het CvB.

Per jaar wordt een stichtingsbegroting opgesteld, welke is opgebouwd uit de afzonderlijke

schoolbegrotingen, de begroting voor het bestuurskantoor en algemeen. Uit deze begroting blijkt de

toekomstontwikkeling van de stichting.

Tot slot vind er een verantwoording van de financiële en onderwijskundige ontwikkelingen en

realisaties plaats in de jaarrekening en in het jaarverslag.

Horizontale verantwoording en dialoog met belanghebbenden toegelicht

In de beheersstructuur vindt binnen Arlanta op verschillende momenten gedurende het jaar

horizontale verantwoording en dialoog plaat met belanghebbenden.

Arlanta wil transparant zijn in haar werkwijze en gebruikt daarbij de website om te informeren. Hier

zijn bijvoorbeeld ook de geldende beleidsdocumenten van de stichting te raadplegen en te

downloaden.

Tevens vindt op verschillende momenten door het jaar een open dialoog plaats met alle geledingen,

zoals met de GMR.
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Rapportage toezicht houdend orgaan

Inleiding
De Raad van Toezicht kiest bij de uitvoering van haar taak voor waardengericht toezicht. Natuurlijk
wil de Raad als toezichthouder graag zien dat Arlanta aan alle formele vereisten voldoet en dat de
financiële continuïteit gewaarborgd is. Dit formele toezicht is en blijft belangrijk. Maar daarbij wil de
Raad niet uit het oog verliezen dat het uiteindelijk gaat om hen waaraan Arlanta haar bestaansrecht
ontleent: de kinderen die de wereld willen leren lezen. De leden van de Raad van Toezicht
onderschrijven de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs.

Samenstelling Raad van Toezicht
In augustus 2016 zijn er door het vertrek van mevrouw M. Nederhoed en mevrouw M. Boonstra
twee vacatures ontstaan. Eén daarvan is ingevuld door de heer D. Kuipers. Voor de andere vacature
is de GMR uitgenodigd een bindende voordracht te doen. Naar verwachting kan ook deze vacature
begin 2017 worden vervuld. In bijgaand overzicht is de samenstelling van de RvT per ultimo 2016
weergegeven.

Naam Profiel Beroep Nevenfuncties Benoemd
per

Herbenoembaar/
Herbenoemd

Aftredend

Dhr. L. De
Blécourt
(voorzitter)

Communic
atie

Geen; Oud-
beleidsmedewerk
er Marketing en
Communicatie

Geen 1 mei 2013 1 mei 2016 1 mei 2020

Dhr. P.W.
Meinema

Financiën

Financieel
Adviseur/
Ondernemer
(Meinema
Verzekeren en
Bankieren)

Lid Bestuur
Muziekschool
Opus 3

1 mei 2013 1 mei 2016 1 mei 2020

Dhr. D.
Kuipers

Onderwijs /
ICT

Senior Lecturer
Research &
Innovation (NHL)

PHD Candidate
Serious Game
Design Principles
(RUG)

NewBreedMedia
(design- &
multimediaburo)

Dereq
(Onderwijsinnovati
e en -consultancy)

1 oktober
2016

1 oktober 2020 1 oktober 2024

Mw. mr.
drs. M.P.
Sulter-
Zeinstra
(vice-
voorzitter)

Juridisch
Juridisch Adviseur
/ Ondernemer
(Zeinstra Advies)

Lid RvC Thús
Wonen

Klachtencommissi
e Sionsberg

1 mei 2013
1 mei
2017

1 mei

2021
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Toezicht uitvoering Strategisch Perspectief
De Raad van Toezicht kiest jaarlijks op welke inhoudelijke thema’s haar waardengericht toezicht zich
specifiek richt. Er is binnen de Raad in het jaar 2016 onder andere bijzondere aandacht geweest voor
communicatie en pr, identiteit, ICT, personeel en passend onderwijs. Informatie werd door de Raad
verkregen vanuit de organisatie, veelal door gesprekken met personen uit de binnen Arlanta
ingestelde expertgroepen.

Samenwerking
Bijzondere aandacht is er in 2016 geweest voor samenwerking. De al bestaande samenwerking met
VCBO Kollumerland is geïntensiveerd. De bestuurder van Arlanta is vanaf 1 september 2016 tevens
bestuurder geworden van VCBO Kollumerland, in eerste instantie voor de duur van het schooljaar
2016/2017. Vanuit deze positie onderzoekt zij de mogelijkheden van een verdergaande
samenwerking. Afgesproken is dat medio 2017 een evaluatie plaatsvindt.
Ook op schoolniveau wordt er op enkele plekken een onderzoek gedaan naar samenwerking. De
Raad houdt er toezicht op dat bij beslissingen over dergelijke onderwerpen alle belanghebbende
partijen zijn betrokken en dat gestreefd wordt naar consensus.

Overleg GMR
In 2016 heeft eenmaal overleg plaatsgevonden met de GMR, in aanwezigheid van de bestuurder
Tijdens dit overleg is uitgesproken dat het van groot belang is dat de GMR, de RvT en het bestuur
goed met elkaar samenwerken. Afgesproken is regelmatiger contact te hebben en in 2017 tweemaal
gezamenlijk te overleggen over actuele onderwerpen. Ook is er gesproken over het recht van
bindende voordracht van de GMR in relatie tot de ontstane vacatures.

Vergoeding
Het honorarium voor de leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op € 3.000 per jaar. Het
honorarium voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is vastgesteld op € 4.500. Alle bedragen zijn
exclusief btw indien deze verschuldigd is.

Evaluatie
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en moet
kritisch naar zichzelf blijven kijken. In juni 2016 is het eigen functioneren geëvalueerd onder leiding
van een extern deskundige. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten. De Raad van Toezicht wil de
toezichthoudende rol goed vervullen en waar mogelijk verbeteren, om zo van waarde te zijn en te
blijven voor Arlanta.
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Bijlage: Prestatiebox 2016

In het kader van het bestuursakkoord heeft het ministerie extra financiële middelen ter beschikking
gesteld in de vorm van de Prestatiebox. Deze bekostiging is bedoeld voor opbrengstgericht werken,
professionalisering van leraren en schoolleiders en voor cultuureducatie.
Deze middelen zijn als aanvulling op de lumpsum vergoeding stichting breed ingezet in de vorm van
extra begeleiding en incidenteel formatieve impulsen binnen de scholen. In die vorm is een start
gemaakt met onze ambities voor de komende jaren betreffende opbrengstgericht werken en
professionalisering:
 er zijn meetbare doelstellingen geformuleerd gericht op de leeropbrengsten van taal en

rekenen: monitoring via het leerlingvolgsysteem (LOVS)

 de scholen werken opbrengstgericht

 afstemming met Voor- en Vroegschools Educatie (VVE) omtrent opbrengsten

 maatwerk bieden voor excellente leerlingen

 ouders stimuleren activiteiten te ondernemen die bijdragen aan leerprestaties

 het transparant maken van de opbrengsten: de opbrengsten zijn gecommuniceerd met alle

betrokkenen (leerlingen, ouders, team, inspectie e.a.)

 het afstemmen van het onderwijs op verschillen binnen de klas is op orde: groepsplannen,

logboeken etc.

 het organiseren van kwaliteitskringen, mede gericht op de bekwaamheidsbevordering van de

leerkracht

 specifieke aandacht voor de geactualiseerde bekwaamheidseisen van de directeuren.
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Bijlage: Jaarrekening 2016



Stichting Arlanta

Financieel jaarverslag 2016
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Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend

die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen 2016 2015

Rentabiliteit -3% -1%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een

instelling elkaar in evenwicht houden.

Current ratio 2,77 3,84

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde

tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan

is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit 68,8% 77,6%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als

goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% dan is de organisatie

in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.

Kapitalisatiefactor 47,8% 51,3%

Kapitalisatiefactor exclusief privaat 30,1% 30,9%

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie of het totale vermogen van de

organisatie niet of inefficiënt wordt benut voor de uitvoering van de

taken van de organisatie.

De volgende % worden hierbij ter indicatie gehanteerd.

35% bovengrens grote besturen (> 8mln omzet)

60% voor kleine besturen (<5 mln)

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1) 1.842 1.884

Aantal FTE (exclusief vervanging, ultimo boekjaar) 143,15 146,81

Personeelskosten per FTE 70.947 58.465
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Grondslagen

De activiteiten van Stichting Arlanta bestaan uit het geven van primair onderwijs.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld

dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het

bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide

uitzonderingen.

Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale

waarde.

De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.

Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort uit de

toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het

moment van ingebruikname van het materieel vast actief.

Op grond wordt niet afgeschreven.

De activeringsgrens is: € 500,-

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Gebouwen, bestaande uit:

-Gebouwen 3% en 5% van de aanschafwaarde

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:

-Inventaris 10% en 5% van de aanschafwaarde

-ICT 25% en 10% van de aanschafwaarde

-Technische inventaris 5% van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

-Onderwijsleerpakket 13% van de aanschafwaarde

-Vervoermiddelen 10% van de aanschafwaarde

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte

voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele

beoordeling van vorderingen.
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Algemene reserve

De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en

lasten.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen

en middels het private resultaat over het onderhavige boekjaar.
De bestemmingsreserve publiek is in 2012 gevormd om de uitgaven inzake kwaliteitsimpulsen voor 2013 en

volgende jaren te bekostigen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van

personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een

voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een

personeelslid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt

tegen het geldende discontopercentage. De regeling duurzame inzetbaarheid is nieuw en er worden nog maar

zeer beperkt verlofplanningen gemaakt op basis van deze regeling. De voorziening wordt pas opgenomen als

de verplichting betrouwbaar is te schatten.

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op

basis van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning

geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is.

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is

afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-

uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, deze is gelijk

aan de nominale waarde.

Pensioenen

Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan

pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds

een dekkingsgraad van 91,7% (Beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens

de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de

pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het

effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een

“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het

einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW

subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De

baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in

het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.1 Balans per 31 december 2016

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 2.560.310 2.327.188

Totaal vaste activa 2.560.310 2.327.188

1.5 Vorderingen 820.336 688.171

1.7 Liquide middelen 3.195.609 3.206.877

Totaal vlottende activa 4.015.945 3.895.048

Totaal activa 6.576.255 6.222.236

31 december 2016 31 december 2015
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 4.523.007 4.831.204

2.2 Voorzieningen 605.610 377.608

2.4 Kortlopende schulden 1.447.638 1.013.424

Totaal passiva 6.576.255 6.222.236

31 december 2016 31 december 2015
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 11.778.985 11.326.980 10.031.070

3.2 Overige overheidsbijdragen 118.449 60.972 144.419

3.5 Overige baten 318.911 309.432 458.464

Totaal baten 12.216.345 11.697.384 10.633.953

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 10.156.098 9.856.270 8.583.130

4.2 Afschrijvingen 315.374 348.528 273.389

4.3 Huisvestingslasten 949.785 845.406 781.670

4.4 Overige lasten 1.114.162 1.005.992 1.113.416

Totaal lasten 12.535.419 12.056.195 10.751.605

Saldo baten en lasten 319.074- 358.811- 117.651-

5 Financiële baten en lasten 10.877 36.250 22.524

Netto resultaat 308.197- 322.561- 95.128-
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2016 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 319.074- 117.652-

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 315.374 273.389

- Mutaties voorzieningen 228.002 89.076

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 132.165- 20.820-

- Kortlopende schulden 434.214 123.389

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 526.352 347.382

Ontvangen interest 10.877 22.524

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 537.228 369.906

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 548.496- 867.540-

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 548.496- 867.540-

Eigen vermogen De Twine per 1 augustus 2015 1.119.522

Mutatie liquide middelen 11.268- 621.888

Beginstand liquide middelen 3.206.877 2.584.990

Mutatie liquide middelen 11.268- 621.888

Eindstand liquide middelen 3.195.610 3.206.878
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2016

1. Activa

1.2 Materiele vaste activa

Mutaties 2016

Aanschaf-

waarde per 31

december 2015

Afschrijvingen

tot en met 31

december 2015

Boekwaarde

per 31

december

2015

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Afschrijvingen

desinvesteringen

Aanschaf-

waarde per 31

december

2016

Afschrijvingen

tot en met 31

december 2016

Boekwaarde per

31 december

2016

1.2.1 Gebouwen en

terreinen 943.281 190.026- 753.255 5.533 - 26.164- - 948.813 216.190- 732.623

1.2.2 Inventaris en

apparatuur 3.259.606 1.926.302- 1.333.304 522.893 0 230.185- - 3.782.498 2.156.487- 1.626.011

1.2.3 Overige vaste

bedrijfs-

middelen 1.018.123 777.494- 240.630 20.071 0- 59.025- - 1.038.194 836.519- 201.676

Materiële

vaste activa 5.221.010 2.893.822- 2.327.188 548.496 0 315.374- - 5.769.506 3.209.196- 2.560.310

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.

Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.
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1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 32.660 14.857

1.5.2 Vorderingen OCW 567.137 563.560

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit de personele lumpsum, impulsgebieden

en P&A beleid.

1.5.6 Overige overheden 88.453 -

1.5.7 Overige vorderingen 44.733 4.050

Overige overlopende activa 69.669 60.069

Vervangingsfonds 17.684 45.635

1.5.8 Overlopende activa 87.353 105.704

Totaal Vorderingen 820.336 688.171

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 714 899

1.7.2 Banken 3.194.896 3.205.978

3.195.609 3.206.877

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde

per 31

december

2015

Bestemming

resultaat

Overige

mutaties

Boekwaarde

per 31

december 2016

2.1.1 Algemene reserve 2.572.194 257.929- - 2.314.265

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 84.517 42.414- - 42.103

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 2.174.493 7.854- - 2.166.638

4.831.204 308.197- - 4.523.007

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen.

De bestemmingsreserve publiek is gevormd d.m.v. een resultaatbestemming in 2012.

Toelichting Bestemmingsreserve publiek:

Boekwaarde

per 31

december

2015

Bestemming

resultaat

Overige

mutaties

Boekwaarde

per 31

december 2016

Overige reserve 84.517 42.414- - 42.103

84.517 42.414- - 42.103

Mutaties 2016

Mutaties 2016

31 december 2016 31 december 2015

31 december 2016 31 december 2015
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2016

Boekwaarde

per 31

december

2015 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde

per 31

december

2016

Kortlopende deel

< 1 jaar

Langlopende

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel 108.075 24.392 23.856- - 108.611 6.571 102.040

Jubilea 108.075 24.392 23.856- - 108.611 6.571 102.040

2.2.3 Overige

voorzieningen

269.533 339.000 111.534- - 496.999 368.668 128.331

Onderhoud 269.533 339.000 111.534- - 496.999 368.668 128.331

377.608 363.392 135.390- - 605.610 375.239 230.371

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 472.642 168.542

2.4.7.1 Loonheffing 349.609 362.311

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 43.568 108-

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 393.177 362.203

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 97.466 100.774

2.4.9 Overige kortlopende schulden 6.206 22.627

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt - 7.263

2.4.10.5 Overlopende passiva mbt Vakantiegeld 299.059 277.825

2.4.10.8 Overlopende passiva algemeen 78.791 44.224

2.4.10.8 Overlopende passiva mbt subsidie Gemeente 6.856 15.408

2.4.10.8 Overlopende passiva mbt subsidie overig 93.439 14.558

2.4.10 Totaal overlopende passiva 478.146 359.278

Totaal kortlopende schulden 1.447.638 1.013.424

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2016 31 december 2015
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2.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.

Er is een schoonmaakcontract voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 3 maanden.

De kosten op jaarbasis bedragen ongeveer € 238.000.

Er is een contract met een looptijd tot 1 januari 2023 met Copycluster voor het huren van

kopieerapparaten afgesloten. Op jaarbasis bedragen de kosten ongeveer € 38.000,-

Met betrekking tot de energie is er een leveringsovereenkomst van aardgas door Eneco zakelijk BV

met een looptijd tot 1 januari 2021 en een leveringsovereenkomst van elektriciteit door DVEP BV

met een looptijd tot 1 januari 2021. Het bedrag is voor Eneco € 128.000 en voor DVEP € 49.000

o.b.v. de kosten in 2016.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op

de waardering van de in de balans getoonde posten of het resultaat.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking
Omschrijving toewijzing (€) in 2016

Lerarenbeurs 13.071 13.071

13.071 13.071

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Totaalbedrag Ontvangen tm Totale Te verrekenen

Omschrijving toewijzing (€) 2016 kosten 31 december 2016

nvt - - - - - -

Aflopend - - - -

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Totaalbedrag
Saldo

Ontvangen Lasten Totale
Saldo nog te

besteden

Omschrijving toewijzing (€) 31 december 2015 in 2016 2016 kosten 31 december 2016

nvt - - - - - -

Doorlopend - - - - - -

Nog niet geheel afgerondGeheel uitgevoerd en afgerond

X

Pagina 6540788 Jaarrekening 2016



Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 10.838.698 10.464.350 9.426.258

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 234.222 193.125 260.799

Totaal rijksbijdragen via OCW 11.072.920 10.657.474 9.687.057

3.1.4 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 706.065 669.506 344.013

Totaal rijksbijdragen 11.778.985 11.326.980 10.031.070

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 40.792 - 46.944

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 77.656 60.972 97.475

118.449 60.972 144.419

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

3.5.1 Verhuur 44.604 75.759 37.465

3.5.2 Detachering personeel 18.343 19.751 18.446

3.5.5 Ouderbijdragen 110.807 136.780 94.038

3.5.6 Overig 145.157 77.142 308.515

318.911 309.432 458.464
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4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

Bruto lonen en salarissen 7.170.315 7.081.577 6.337.602

Sociale lasten 1.532.875 1.513.905 1.355.089

Pensioenlasten 831.448 821.158 782.494

4.1.1 Lonen en salarissen 9.534.638 9.416.639 8.475.184

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 24.392 7.500 18.324

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 643.477 462.017 356.377

4.1.2.3 Overig 421.078 318.611 256.674

4.1.2.4 Scholing/opleiding 134.206 188.610 94.083

4.1.2 Overige personele lasten 1.223.152 976.738 725.458

4.1.3 Af: Uitkeringen 601.693- 537.107- 617.512-

10.156.098 9.856.270 8.583.130

Realisatie Realisatie

2016 2015

143 147

4.2 Afschrijvingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

4.2.2.1 Gebouwen 26.164 26.076 15.808

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 230.185 260.302 197.073

4.2.2.3 Overige Materiele VA 1.227 1.227 1.128

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 57.798 60.923 59.380

315.374 348.528 273.389

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

4.3.1 Huur 2.422 - 2.000

4.3.2 Verzekeringen - 1.000 -

4.3.3 Onderhoud 77.321 45.760 50.760

4.3.4 Water en energie 197.377 192.430 162.980

4.3.5 Schoonmaakkosten 262.283 256.085 225.276

4.3.6 Heffingen 26.400 20.170 22.061

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 339.000 286.411 280.411

4.3.8 Overige huisvestingslasten 44.982 43.550 38.181

949.785 845.406 781.670

Aantal FTE (exclusief vervanging, ultimo boekjaar)
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4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 476.342 457.985 441.946

4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 19.625 15.200 17.363

4.4.2.2 Leermiddelen 230.928 218.470 218.092

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 250.554 233.670 235.455

4.4.4 Overig 387.266 314.337 436.015

1.114.162 1.005.992 1.113.416

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 10.125 9.830

Accountantslasten 10.125 9.830

Flynth Audit heeft voor de controle van de jaarrekening een mantelcontract afgesloten met

Onderwijsbureau Meppel. Als gevolg hiervan factureert Flynth Audit aan Onderwijsbureau Meppel

en niet rechtstreeks aan de afzonderlijke schoolbesturen, welke bij Onderwijsbureau Meppel zijn

aangesloten. Onderwijsbureau Meppel brengt voor haar totale dienstverlening aan de afzonderlijke

schoolbesturen een all-in vergoeding in rekening. Hierin zijn de kosten voor de controle van de

jaarrekening opgenomen. Het bedrag dat in de jaarrekening is toegelicht aangaande de controle

van de jaarrekening is gebaseerd op een interne calculatie van het totale budget van Flynth Audit,

welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.

5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

5.1 Rentebaten 10.877 36.250 22.524

10.877 36.250 22.524
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A.1.7 Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam

Juridische

vorm Statutaire zetel

Code

activiteit

Stichting

Samenwerkingsverband

Passend Onderwijs PO

Friesland Stichting

Gemeente

Leeuwarden 4

De Vereniging voor

Christelijk Basisonderwijs

Kollumerland c.a. Vereniging Kollum 4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen mét dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

vanaf de 13e maand van de functievervulling (bedragen in €)

Naam C. Doodeman

Functie Voorzitter CvB

Aanvang en einde functievervulling 2016 1/1-31/12

Omvang dienstverband in FTE 1

Gewezen topfunctionaris j/n n

(Fictieve) dienstbetrekking j/n j

Individueel WNT-maximum € 128.000

Beloning 94.006

Belastbare onkostenvergoedingen -

Beloningen betaalbaar op termijn 12.505

Subtotaal 106.511

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -

Totaal bezoldiging 106.511

Verplichte motivering indien overschrijding PM

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling 2015 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2015 in FTE 1

Beloning 81.576

Belastbare onkostenvergoedingen -

Beloningen betaalbaar op termijn 14.822

Totaal bezoldiging 2015 96.398

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling C van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2016 een bezoldigingsmaximum van € 128.000.

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stichting Arlanta van toepassing is.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)

Naam L. de Blécourt P.W.

Meinema

M.P. Sulter D. Kuipers M.

Nederhoed

M. Boonstra

Functie Voorzitter RvT Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling 2016 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/10-31/12 1/1-31/7 1/1-31/7

Individueel WNT-maximum 19.200 12.800 12.800 3.226 7.435 7.435

Beloning 4.500 3.000 3.000 1.250 1.750 -

Belastbare onkostenvergoedingen - - - - - -

Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - -

Subtotaal 4.500 3.000 3.000 1.250 1.750 -

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - - - -

Totaal bezoldiging 4.500 3.000 3.000 1.250 1.750 -

Verplichte motivering indien overschrijding
PM

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling 2015 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 nvt 1/1-31/12 1/1-31/12

Beloning 3.000 3.000 3.000 - 3.000 -

Belastbare onkostenvergoedingen - - - - - -

Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - -

Totaal bezoldiging 2015 3.000 3.000 3.000 - 3.000 -

2. UITKERINGEN WEGENS BEËINDIGING DIENSTVERBAND AAN TOPFUNCTIONARISSEN MET OF ZONDER DIENSTBETREKKING (bedragen in €)

Naam

Functie(s) gedurende dienstverband

Omvang dienstverband in FTE

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

Individueel WNT-maximum

ontslaguitkering
Overeengekomen uitkeringen wegens

beëndiging dienstverband
-/- Onverschuldigd deel 0

Totaal uitkeringen wegens beëindiging

dienstverband
Waarvan betaald in 2016

Verplichte motivering indien overschrijding
PM

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.

Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT

vermeld zijn of hadden moeten worden.
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

257.929-€ wordt onttrokken aan de algemene reserve

42.414-€ wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve overig

7.854-€ wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bovenschools management/College van bestuur:

- C. Doodeman

Toezichthouder:

- P.W. Meinema

- M.P. Sulter

- D. Kuipers

- A. Fransen

Pagina 7240788 Jaarrekening 2016



Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 40788

Naam instelling Stichting Arlanta

KvK-nummer 804274319

Statutaire zetel Gemeente Dongeradeel

Adres Altenastreek 66

Postadres Postbus 2

Postcode 9100 AA

Plaats Dokkum

Telefoon 0519-222045

E-mailadres info@arlanta.nl

Website www.arlanta.nl

Contactpersoon Mevr. C. Doodeman

Telefoon 0519-222045

E-mailadres directie@arlanta.nl

BRIN-nummers 01CE De Twine

04JX Bernewird

04KT Ploos van Amstel

04KY De Rank

05AS By de Boarne

05OV De Fjouwerhoeke

05QW 't Kompas

07IP It Harspit

07JQ Foeke Sjoerds

07LF De Gearing

12PK De Regenboog

12WY Groen v Prinsterer

13CV De Bron

13IE Eben Haezer

13NG Hoeksteen

15BP De Springplanke
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Overige gegevens

Controleverklaring
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