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Met dit jaarverslag over het jaar 2021 geef ik inzicht in de inhoudelijke ontwikkelingen  

van de school en de financiën.

De Amsterdamse School Vereniging voor Opvoeding en Onderwijs (de ASVO) is een  

basisschool op algemeen bijzondere grondslag.

De ASVO heeft een montessori- en een reguliere afdeling. Door deze twee  

stromingen binnen één gebouw kent de school een eigen uniek karakter.  

Montessori werkt met een onderbouw, middenbouw en bovenbouw en de  

reguliere-afdeling met een jaarklassensysteem.

De dagelijkse leiding ligt bij de directeur-bestuurder.

De doelstelling van de ASVO luidt conform artikel 3 van de statuten: 

a.   het scheppen van zo gunstig mogelijke omstandigheden voor het opvoeden va n en 

het geven van algemeen bijzonder basisonderwijs aan haar leerlingen;

b.   het creëren van ontplooiingskansen voor haar leerlingen op emotioneel en  

verstandelijk gebied;

c.  het stimuleren van haar leerlingen naar een eigen niveau en tempo;

d.   het bevorderen van de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van haar 

leerlingen, zodanig dat een positieve bijdrage wordt geleverd aan de samenlevings-

verbanden waarvan haar leerlingen deel uit kunnen maken;

e.  het accepteren van het eigen niveau en tempo van haar leerlingen;

f.   het bevorderen van het bewust participeren in de samenleving van haar leerlingen

g.   het tot ontwikkeling brengen van een aantal eigenschappen bij haar leerlingen,  

zoals – in willekeurige volgorde – inventiviteit, creativiteit, originaliteit, kritische  

zin, objectiviteit, ruimdenkendheid, gevoel voor relativiteit, aanpassingsvermogen, 

hulpvaardigheid, nauwkeurigheid, netheid en ordelijkheid.

SCHOOLGEGEVENS

Naam ASVO 

Adres Frederiksplein 37

  1017XL Amsterdam

Brinnummer 04UI

Bestuursnummer 20970

Website www.asvo.nl

 

NALEVING WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
Het bestuur is op de hoogte van de wettelijke voorschriften. Dit is terug te lezen in dit 

verslag onder andere bij de toelichten besteding npo gelden en Good Governance. 

INLEIDING
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MISSIE
De ASVO staat voor kwalitatief, eigentijds onderwijs. Vanuit een uitnodigende en inspi-

rerende leeromgeving streven we naar een solide basis zodat onze leerlingen goed 

uitgerust de volgende stap kunnen maken.

We hechten waarde aan onze twee verschillende onderwijsconcepten binnen één orga-

nisatie.

Het team van de ASVO heeft haar missie naar de slogan vertaald: 

a  Goed: als in goed onderwijs, goede kwaliteit, goede samenwerking en goede zorg. 

a  Elkaar: als in samen met de ouders, de kinderen en externen.

a  Daarmee hebben we het goed voor elkaar en zijn we goed voor elkaar. 

VISIE
De ASVO streeft naar  onderwijs van het hoogst mogelijke haalbare niveau en heeft tot 

doel om de kinderen het beste uit zichzelf te halen. Met ons onderwijs dagen wij leerlin-

gen uit om optimaal te ontwikkelen. De school leert elk kind zijn of haar capaciteiten en 

talenten te ontdekken, te ontwikkelen en zo goed mogelijk te benutten. Dit doen wij via 

een breed onderwijsaanbod, niet alleen op cognitief gebied, maar ook op gebieden van 

samenwerking, zelfstandigheid, creativiteit, flexibiliteit en spreekvaardigheid. Kinderen 

ontdekken en ontwikkelen op de ASVO hun talenten door het uitdagende en creatieve 

onderwijs, mede door de inzet van vakleerkrachten en onderwijsassistenten naast de 

groepsleerkrachten. 

REGULIERE AFDELING
Onze missie is de leerlingen uitdagend, prikkelend en betekenisvol onderwijs te bieden. 

We vinden het  belangrijk dat kinderen eigenaar van hun eigen leerproces zijn. 

Dit wordt vormgegeven vanuit drie pijlers: structuur, uitdaging en thematisch werken.

MONTESSORI AFDELING
Onze missie is dat de leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid 

die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenle-

ving waarvan hij deel uitmaakt.

Voor deze afdeling is het gedachtegoed van Maria Montessori (1870-1952) daarbij de 

leidraad. Zij was een Italiaanse arts die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij 

noemde: ‘de rechten van de leerling’. 

KERNWAARDEN

GOED VOOR ELKAAR!

BETROKKENHEID VRIJHEID

 DUIDELIJKHEID VERANTWOORDE-
LIJKHEID

 OPENHEIDEIGENHEID
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VERENIGING 
De ASVO is een vereniging. Ouders en/of verzorgers worden automatisch lid van de 

schoolvereniging als hun kind of meerdere van hun kinderen onderwijs aan de ASVO 

volgt. Het lidmaatschap stopt als het laatste kind de ASVO verlaat.

CODE GOED BESTUUR PO
De ASVO onderschrijft en werkt volgens de Code Goed Bestuur PO. Met deze wet zijn on-

der meer een aantal gedragsregels voor schoolbesturen ingevoerd. Zo moet een bestuur 

zorgen voor scheiding tussen intern toezicht en bestuur. Om dit op een zo goed mogelijke 

manier te waarborgen is de governance structuur van de ASVO per 1-1-2019 gewijzigd. 

Het ouderbestuur heeft zichzelf opgeheven en er zijn twee directeur-bestuurders aan-

gesteld. Met het vertrek van 1 directeur bestuurder augustus 2021 is besloten verder te 

gaan met één directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af over 

het gevoerde beleid aan de ALV. 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk is voor het intern toezicht op het dagelijks 

bestuur en de invulling van de werkzaamheden van de directeur-bestuurder. De Raad van 

Toezicht bestaat uit 5 personen, waarvan er drie ouder zijn (lid van de vereniging) en twee 

externe professionals. 

De hierboven aangegeven veranderingen hadden als doel om een betere scheiding 

tussen dagelijks bestuur en intern toezicht te waarborgen en de organisatie eenvoudiger 

en transparanter te maken.

De verhoudingen, taakverdeling en bevoegdheden tussen de directeur-bestuurder, Raad 

van Toezicht en de ALV zijn vastgelegd in de statuten en verder uitgewerkt in de Code 

Goed Bestuur en het managementstatuut. 

Directeur-bestuurder
Marieke C. Laumans

Raad van Toezicht
Jan Kees Verhage (ouder) Voorzitter ondernemer

Kelly Pierik (ouder) toezichthouder

Ties van Rappard (ouder) ondernemer

Karel Kits (extern) gepensioneerd (voorheen conrector)

Mayke Hemmelder (extern) directeur basisschool

Naam Verenigings/extern lid Eerste benoeming Herbenoeming
Jan Kees Verhage Ouder lid RvT 01-jan-19 01-jan-22

Ties van Rappard Ouder lid RvT 01-jan-19 01-jan-22

Kelly Pierik Ouder lid RvT 01-jan-19 01-jan-22

Karel Kits Extern lid RvT 01-feb-19 01-feb-22

Mayke Hemmelder Extern lid RvT 01-mei-19 nvt
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ORGANISATIE

Geen van de bestuursleden of de leden van de Raad van Toezicht van de ASVO is be-

stuurder bij organisaties waarmee wij een samenwerkingsverband hebben. De ouder-

geleding van de RvT werkt onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegelden. Eventuele 

onkosten kunnen worden gedeclareerd. De externe leden van de RvT ontvangen een 

jaarlijkse vergoeding van 1700,- euro.

MANAGEMENT
Het managementteam van de ASVO bestond tot medio 2021 uit de twee directeur-

 bestuurders.  Vanaf augustus 2021 is met het vertrek van 1 directeur-bestuurder een mt 

(management team) opgericht bestaande uit de twee intern begeleiders en twee groeps-

leerkrachten afkomstig uit de verschillende afdelingen. De directeur-bestuurder is onder-

steund door een interimmanager. Besluiten over de dagelijkse gang van zaken worden in 

het mt genomen en vastgelegd, de directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk. 

De directeur-bestuurder heeft ook wekelijks overleg met de beide intern begeleiders. In 

dit overleg worden besluiten genomen over de zorg. De intern begeleiders sturen een 

team van externen aan die binnen de zorg als zzp’er werkzaam zijn en vanuit de hulpvra-

gen in de school de juiste interventies kunnen plegen.

MEDEZEGGENSCHAP
Op de ASVO is een medezeggenschapsraad aanwezig. Deze bestaat uit een evenredige 

vertegenwoordig van ouders (4) en personeelsleden (4) uit de twee afdelingen regulier en 

Montessori. De MR vergadert ongeveer 6x per jaar op basis van het jaarlijks op te stellen 

MR-activiteitenplan en overlegt nauw met de directie. 

BOVO-FEDERATIE
Op de ASVO is een professionele ondersteuning voor het directie-bestuur en de Raad van 

Toezicht door extern bureau OOG. De ondersteuning wordt in samenhang verzorgd voor 

een aantal scholen met een vergelijkbaar profiel in Amsterdam Zuid en Centrum.  Sinds 

juni 2016 hebben deze scholen zich verenigd in de BOVO-federatie. De belangrijkste 

onderdelen van de samenwerking zijn:
.   Bestuurlijke afstemming BOVO-federatie zoals Penningmeesteroverleg (w.o. 

benchmark) en Voorzittersoverleg.
.   Directeuren-overleg. Een regelmatig overleg m.b.t. afstemming, signalering van Passend 

Onderwijs, subsidiemogelijkheden, beleidsontwikkeling, regelgeving, scholing e.d.
.   Onderlinge hulp bij personeelsproblemen, vervanging (WWZ), gezamenlijk beleid 

verwachte leerkrachten tekort.
.   Gezamenlijke vertegenwoordiging in beleidsraden.
.   Zorg / IB-netwerk; een tweemaandelijks overleg onder voorzitterschap van de Adviseur 

Passend Onderwijs (APO).  Een expertisecentrum  voor kennisdeling en collegiale consultatie

Gekeken wordt of de federatie zich ook meer wil gaan richten op financiële samenwer-

king met oog op centrale inkoop en mogelijke aanbesteding. Vooralsnog is dit nog niet 

verder geconcretiseerd.

8 9
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TOELATING
De ASVO kent een transparant eigen toelatingsbeleid. We gaan uit van het zogenaamde 

‘stappen principe’, hoe dichter een kind bij de school woont, hoe meer kans om aange- 

nomen te worden. Elk kind mag zich inschrijven. Er is vaak een wachtlijst.

Om potentiële ouders te ondersteunen om tot een goede schoolkeuze te komen geven 

wij driemaal per jaar voorlichting en een rondleiding aan de geïnteresseerde ouders. Via de 

website kunnen ouders hun interesse kenbaar maken door hun kind aan te melden via een 

digitaal formulier.  Drie momenten per jaar is er een plaatsingsronde. Ouders van kinderen 

voor wie een plek beschikbaar is, ontvangen een bevestiging. Als er geen plek beschikbaar 

is worden ouders verwezen naar het stedelijk toelatingssysteem van de gemeente.

In ons ‘Schoolondersteuningprofiel (SOP)’ beschrijven wij welke zorg we kunnen bieden 

aan kinderen en welke grenzen we aangeven aan de aan te bieden zorg. Dit SOP is terug 

te vinden op onze website. Als een kind later wordt aangemeld, bijvoorbeeld omdat men 

van school wil veranderen of door verhuizing, wordt zorgvuldig gekeken of deze toelating 

kan plaatsvinden. Dit is mede-afhankelijk van de ontwikkeling van het betreffende kind en 

van het belang van de school en de beoogde groep.

AVG
De AVG-regelgeving kreeg dit jaar weer extra aandacht, met name de bewustwording en 

het consolideren van het protocol. Er is inhoud gegeven aan diverse documenten en een 

IPB plan. Bewustwording en consolidatie blijven een aandachtspunt, zowel binnen het 

team als bij leerlingen en ouders.

LEERLING GEGEVENS
De school had op 1 oktober 2020 (schooljaar 2020-2021) 323 leerlingen en 14 groepen, 

dit betekent dat we gemiddeld per klas zo’n 23 leerlingen hebben. De maximale groeps-

grote is vastgesteld op 28 leerlingen. Tijdens het gehele schooljaar stromen er nieuwe 

kleuters in, het gemiddelde wordt daar dan hoger. 

KLACHTENREGELING
De ASVO heeft het afgelopen jaar geen formeel geschil gekend over de onderwijs- en/of 

zorgplicht. 

ASVO is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Bij klachten handelt de school 

volgens de richtlijnen van de klachtenregeling voor het bijzonder onderwijs. Hierbij 

worden klachten eerst met de leerkracht besproken en daarna, indien gewenst, met de 

betreffende onderwijskundige leider. Als de klacht nog niet naar wens is afgehandeld 

wordt ook de directeur-bestuurder betrokken. Wanneer binnen de school geen correcte 

afhandeling van de klacht mogelijk lijkt te zijn, kan men zich wenden tot de Landelijke 

Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs. Voor medewerkers zijn er 

twee interne en een externe vertrouwenspersoon beschikbaar om te raadplegen.

10

HUISVESTING
De ASVO heeft een gezond schoolgebouw. Desalniettemin wordt er nu ook gekeken naar 

wensen en mogelijkheden tot verdere verbetering. In 2021 is er een nieuwe cv-installatie 

geplaatst en is er wat klein onderhoud gepleegd. 

De reguliere onderhoudskosten blijven bestaan en zijn uiteengezet in een MJOB. De 

school heeft met diverse partijen onderhoudscontracten, bij voorkeur voor een periode 

van 1 jaar, met jaarlijkse verlenging.



  

GOVERNANCE – VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT OVER 2021
Het jaar 2021 was wederom een jaar met periodes van ‘verstoringen’ en een andere dynamiek 

als gevolg van Covid. Dit vergroot afstand en vraagt ook aanpassing en flexibiliteit in het hou-

den van toezicht. De raad van toezicht (RvT) en het DB hebben de lijnen open kunnen houden 

en zowel informeel als formeel kunnen schakelen om zo goed aangehaakt te blijven.

De RvT heeft zich mede aan de hand van de verschillende rapportages, verslagen en door 

de gesprekken met de directeur-bestuurder(s), de medezeggenschapsraad en het overleg 

met de accountant een goed beeld gevormd van de stand van zaken, de rechtmatige ver-

werving en de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de rijksmiddelen. 

Ook heeft de RvT toegezien op naleving van de wettelijke voorschriften en de benoeming 

van de externe accountant welke centraal is aangesteld vanuit de samenwerking met 

onderwijs-administratiebureau OOG. De RvT treedt op als werkgever van het bestuur. 

Vanwege de wijzigingen in de governance eind 2021 is het beoordelingsgesprek met de 

directeur-bestuurder later dan oorspronkelijk beoogd gevoerd, namelijk in mei 2022. De 

RvT heeft toegezien op de uitvoering van de Code Goed bestuur en constateert geen af-

wijkingen hiervan. Op basis van wederzijds respect en rolbewustzijn is er sprake geweest 

van het volgen van de gang van zaken, maar ook van sparren en meedenken met de 

bestuurder over het heden en de nabije toekomst. Deze lijn zet de RvT voort in 2022.  

In 2021 heeft de raad van toezicht zeven keer vergaderd. De twee belangrijkste onder-

werpen tijdens de vergaderingen van dit jaar waren het strategisch beleidsplan en de on-

derwijskwaliteit. Dit laatste in een ‘normale setting’ en het verbeterpotentieel wat hier nog 

gerealiseerd kan en/of moet worden, maar zeker ook hoe de kwaliteit geborgd blijft in 

een stretchscenario zoals bij Covid. In het bijzonder is ook veel aandacht uitgegaan naar 

het zorgbeleid. Daarnaast is het goed om expliciet te benoemen dat in de tweede helft 

van 2021 de governance is geëvalueerd, mede ingegeven door het vertrek van één van 

de twee directeur-bestuurders. Dit heeft geleid tot een andere inrichtingskeuze met één 

directeur-bestuurder en twee onderwijskundig leiders (welke inmiddels zijn aangesteld). 

Naast bovengenoemde onderwerpen zijn onder andere de volgende items terugkerend 

aan de orde geweest:
.  de financiële stand van zaken en de opvolging van de opmerkingen van de accountant 

in het accountantsverslag;
.  de verschillende ontwikkelingen op de scholen, zoals de leerlingaantallen, het  

personeelsverloop (waaronder het lerarentekort) en de huisvesting;
.  het meerjaren formatieplan en de meerjarenbegroting en de goedkeuring/vaststelling hiervan;
.  de impact van Covid op het onderwijs, de leerlingen en het personeel;
.  het ziekteverzuim;
.  evaluatie van het functioneren van het bestuur;
.  een evaluatie van het functioneren van de Raad zelf.
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VERSLAG  
VAN DE  
TOEZICHTHOUDER
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De  ASVO gelooft in goed werkgeverschap. Dat wil zeggen dat wij ernaar streven om onze 

medewerkers zorgvuldig en gelijkwaardig te behandelen. Wij willen verwachtingen waar-

maken, zorgen voor persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, beslissingen motiveren en 

uiteraard de cao uitvoeren en goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden. 

De  ASVO weet tot op heden een constante bezetting in de groepen te waarborgen en 

heeft daarnaast ook gekwalificeerd personeel voor de extra ondersteuning. Uit de mede-

werkers tevredenheidsenquête blijkt dat we hier in slagen met een 9 als cijfer.

Het team bestaat uit diverse specialisten waaronder intern begeleiders, kunst & cultuur 

coördinator, vakdocent bewegingsonderwijs, hoogbegaafdenspecialist, vakdocent beel-

dende vorming, conciërges, onderwijsassistenten en een administratieve kracht.

KENGETALLEN PERSONEEL
In 2021 telde de school gemiddeld 37 personeelsleden exclusief externe inhuur. 

Management  1,34  =  5 %

Onderwijs Personeel (OP) 17,25 = 70 %

Ondersteunend (OOP) 5,98 = 25 %

Aantal FTE totaal  24,56 = 100%

WERKDRUK
Onze werkdrukverminderingsgelden besteden we aan de onderwijsassistenten. Dit 

hebben we gezamenlijk met het gehele team zo afgesproken en is goedgekeurd door 

de MR, conform de richtlijnen omtrent de totstandkoming van de allocatie. We verlagen 

de werkdruk door elke bouw ondersteuning van een onderwijsassistent te geven. 

Bestedingscatergorie Besteed bedrag Toelichting

personeel €  82.972,94 het totale bedrag van de werkdruk   

  verminderingsgelden (61.337,-) is besteed 

  aan 3 onderwijs assistenten tezamen met

  een wtf van  1,65

materieel 0 geen

professionalisering 0 geen

overig 0 geen
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POLITIEKE EN 
MAATSCHAPPELIJKE 
ONTWIKKELINGEN

PERSONEEL

We leven in een samenleving waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en maat-

schappelijke eisen onder druk van de politiek voortdurend veranderen. Nieuwe technolo-

gieën, nieuwe leermethoden, verwachtingen van ouders, de nadruk op leerresultaten, het 

tegengaan van kansenongelijkheid, het bieden van passend onderwijs en de zorg voor 

een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs zijn hier voorbeelden van.

Er is sprake van een lerarentekort en dit zal in de toekomst oplopen. Landelijke en 

stedelijke acties die in meerdere onderwijssectoren plaatsvonden benadrukken dit. De 

ASVO maakt het werk voor leerkrachten zo aantrekkelijk mogelijk door onder andere te 

voorzien in parkeerplekken, dekken van reiskosten, goede sfeer en veel ruimte voor eigen 

ontwikkeling. Samen met de Bovo-federatie bieden we voldoende stage en zij-instroom 

plekken om te helpen met nieuwe leerkrachten opleiden.

Ook heeft de ASVO te maken met een uitstroom van leerlingen in de hoge groepen. Dit 

zijn gezinnen die vanwege de krapte in de woningmarkt verhuizen naar de randstad. 

Daarom proberen we bij de onderbouwgroepen meer leerlingen aan te nemen zodat 

we uitstroom aan de bovenkant kunnen opvangen. De vollere klassen in de onderbouw 

vangen we op door extra inzet van onderwijsassistenten en extra activiteiten.

CORONA
Corona heeft ons het afglopen jaar in de greep gehouden. Leerkrachten waren vaak 

afwezig door besmetting met het virus of door een verplichte quarantaine. Veel leerlingen 

waren afwezig vanwege dezelfde redenen. In december hebben we een gehele school-

sluiting van een week moeten houden.

PR
Er is een begin gemaakt om een nieuwe huissstijl te creeren. Het ASVO logo is vernieuwd 

en er is een start gemaakt met een nieuwe website.

De ASVO is overgestapt op het communicatiesysteem PARRO. Deze kent een directe 

koppeling met Parnassys, ons leerlingvolgsysteem, waardoor betere mogelijkheden 

ontstaan om meer digitaal te delen en gegevens makkelijker up-to-date gehouden 

kunnen worden.
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STRATEGISCH PERSONEELS BELEID
Het strategisch personeelsbeleid op de ASVO is gerelateerd aan de strategische visie, de 

uitgezette koers voor de toekomst van de school, vertaald in ons strategisch beleidsplan 

(SBP). Hierin kijken we vanuit de onderwijsvisie naar de hoeveelheid personeel dat daar-

voor noodzakelijk is en bepalen wat dat voor consequenties heeft op de huidige samen-

stelling. Tot op heden is ons strategisch plan in lijn met de personele bezetting en is er 

geen aanleiding geweest het personeelsbeleid hierop aan te passen. De samenstelling 

van het team (ook qua ‘verloop’) is nagenoeg constant gebleven. 

Het gevoerde beleid ‘aantrekken en behouden van leerkrachten’ lijkt zijn vruchten af te 

werpen, daar er geen leerkrachten ontslag hebben genomen.

GEVOERDE BELEID NA ONTSLAG
Het beleid van de vereniging is om mensen te begeleiden naar een passende werkplek naar 

nieuw werk. Dit kan bij zowel ontslag op eigen initiatief of ontslag vanuit de werkgever. 

WERVING EN SELECTIE
In november zijn we gestart met de werving van twee onderwijskundig leiders met een 

positieve uitkomst.

PRESTATIEBOX-GELDEN EN PROFESSIONALISERING VAN HET PERSONEEL 
EN BEGELEIDING VAN STARTENDE LEERKRACHTEN
Starten leerkrachten begeleiden we intensief. Er wordt een ontwikkel plan opgesteld. In 

2021 hebben we geen nieuwe starten leerkrachten gehad. Het personeel heeft in 2021 

een professionaliseringsslag gemaakt op het gebied van hun eigen ict vaardigheden, 

onder andere onder druk van de inrichting van het thuisonderwijs en daarbij via de team-

scholing ‘ mediawegwijs’ op het gebied van mediawijsheid, digitale geletterdheid en social 

media. Dit duurt voort in 2022.  
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REGULIER
De reguliere afdeling is verdergegaan met het thematisch werken, ook klasoverstijgend. 

In blokken van ongeveer 6 tot 8 weken worden thema’s verder uitgediept, dit in samen-

werking met de andere groepen, veelal op dezelfde gang.

Een belangrijk onderdeel op de reguliere afdeling blijft het differentieren. Klassenma-

nagement is hierbij de sleutel. De afdeling blijft zich verbeteren op dit gebied.

Er is een start gemaakt met de nieuwe methode Engels waarbij er met verschillende 

niveuas gewerkt wordt. Vanaf dit jaar wordt er Engelse les gegeven vanaf de onderbouw.

In de onderbouw is de methode ‘Kleuterplein’ aangeschaft en geimplementeerd. In deze 

methode zijn de slo-doelen vewerkt en wordt ook thematisch gewerkt.

MONTESSORI
De Montesosri afdeling heeft het schoolplan afgerond en daaruit is het jaarplan 

voortgevloeid. 

De directe leidinggevende heeft kort voor de zomervakantie afscheid genomen, het team 

moest dit verwerken.

Het team heeft aandacht besteed aan de eigen ict-vaardigheden, met name Office365, 

inclusief Teams.

Het Montessori team onderzoekt dit jaar hoe ze verder willen werken met Engels en zal 

ook een nieuwe methode aan te schaffen.

De afdeling heeft aandacht besteed aan borgen en evalueren van de taalkasten en 

boomtoetsen.

ALGEMEEN
.   hele schooljaar staat in het teken van mediawegwijs; wetenschap, technologie, 

burgerschap en mediawijsheid komen aan bod.
.   hebben een nieuw beleid opgesteld voor onze meertalige leerlingen. 
.   hoog- en meerbegaafdheids beleid is herzien. In het herziende beleid wordt ook 

meegenomen hoe de meer- en hoogbegeaafde leerlingen naast de EXPO+ groep ook 

in de klassen uitgedaagd kunnen worden. 

ZICHT OP LEEROPBRENGSTEN
Door het structurele gebruik van onze digitale volgsystemen, zijn we steeds beter in staat 

om analyses te verrichten die ons helpen bij het vinden van ontwikkelingspunten, zowel 

op leerling niveau, groepsniveau als op schoolniveau. De focus ligt nu op goed analyse-

ren zodat we beter in staat zijn om concrete actiepunten te benoemen die na uitvoering 

op hun effectiviteit beoordeeld kunnen worden.

Volgens afspraak vindt er een halfjaarlijkse verantwoording plaats op elk niveau.

EINDOPBRENGSTEN CITO

Om een goed oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van de ASVO is het belangrijk om 

de eindopbrengsten van de afgelopen jaren te bekijken.

In het schema staan de resultaten per afdeling over de afgelopen jaren.  Een individueel 

jaar kan afwijken doordat er bijvoorbeeld onevenwichtigheid zit in een bepaalde groep; 

zoals meer dyslexieproblematiek, zij-instroom van kinderen en/of zorgleerlingen.  

In het schooljaar 2019-2020 is geen cito eindtoets afgenomen ivm de lockdown n.a.v. de 

Coronacrisis.

UITSTROOMCIJFERS

M = Montessori afdeling

R  = Reguliere afdeling

In het schema hierboven is weergegeven welke schooladviezen de leerlingen hebben 

gekregen in de afgelopen 5 jaar.

Het grootste gedeelte van de leerlingen heeft een VWO of HAVO advies gekregen. Vanuit 

de overheid is besloten kansrijk te adviseren ivm met een tweemalige lock down door de 

Corona-crisis.

Naast het schooladvies wordt de kwaliteit van de uitstroom bepaald door het aantal 

afvallers  na drie jaar voortgezet onderwijs. We zien dat de leerlingen van de ASVO na 

drie jaar voortgezet onderwijs verhoudingsgewijs weinig afstromen. Onze leerlingen 

doen het goed. (zie ook scholenopdekaart.nl)

ONDERWIJS

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

MONTESSORI AFDELING 543 542 544 543 543 545 543 542 540  542

REGULIERE AFDELING 542 542 544 543 542 539 538 541 541  538

GEMIDDELD 542,5 542 544 543 542 542 540 541 540  540

LANDELIJK GEMIDDELDE 535,5 535,3 535 534 535 534 535 535 536  535N
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SCHOOLADVIEZEN 2017  2018  2019  2020  2021

  M R M R M R M R M R

VWO 7 15 5 9 6 11 5 14 5 5  

HAVO/VWO 5 5 4 6 2 7 4 6 3 5

HAVO 2 5 10 6 5 3 10 4 1 7

VMBO/HAVO 1    1  2 2 4

VMBO 1 2 2 3  2 2 3 2 3

Totaal 15 28 21 24 13 24 21 29 13 24
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Het lukt ons om zorgleerlingen al dan niet middels een arrangement goed binnenboord 

te houden. Er zijn al jaren geen verwijzingen naar het speciaal onderwijs geweest.  

(Zie ook ‘Passend Onderwijs’)

SOCIALE VEILIGHEID
De ASVO hanteert programma’s gericht op het versterken van de sociale veiligheid en 

het tegengaan van pesten. Wij gebruiken daarvoor de methoden Zien en Goed gedaan. 

Jaarlijks worden er, conform inspectie-eisen, metingen gedaan om de sociale veiligheid te 

monitoren. Uit peilingen zien wij dat pestgedrag relatief gering is en kinderen een hoger 

gevoel van veiligheid ervaren. 

KWALITEITSZORG
De tussenopbrengsten worden systematisch geëvalueerd en besproken met de intern 

begeleiders en de groepsleerkrachten. Onderwijsachterstanden worden in kaart  

gebracht, besproken en planmatig opgepakt. 

KWALITEITSCULTUUR
Wij vinden het belangrijk dat iedere ASVO-medewerker vanuit zijn eigen rol aan verbe-

tering van de onderwijskwaliteit werkt en dat dit gebeurt in gezamenlijkheid. Conform 

het Schoolplan gaat het hierbij om versterking en verder ontwikkelen tot een lerende en 

professionele organisatie.

Hierbij gaat het ook om verantwoorden:

versterken intern audittraject – w.o. flitsbezoeken

ontwikkelen van een onafhankelijk auditsysteem. De montessoriafdeling maakt gebruik 

van het auditsysteem van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV)

MEERTALIGHEID
Het beleid ‘meertaligheid’ is herzien en geïmplementeerd. Deze implementatie zet zich 

voort in 2022. De meertalige kinderen krijgen zowel in, als buiten de groep extra onder-

steuning. Ouders worden meegenomen in het lesaanbod.

KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS
Kwaliteitsverbetering van de ASVO is een van de strategische uitgangspunten. De in-

spanningen zijn de afgelopen jaren gericht op het opbrengstgericht werken, het verster-

ken van de school en de organisatie en het behouden en waar nodig verbeteren van de 

onderwijsresultaten. 

Onderwijsresultaten werden en worden met elkaar besproken.

Eind 2020 is een start gemaakt met het opnieuw onder de aandacht brengen van het 

Handelingsgericht Werken (HGW). In 2021 was dit een vast onderdeel op de agenda en 

bij studiedagen en dat zal in 2022 ook zijn. Met name de borging van het handelen als 

onderdeel van de PDCA-cyclus staan centraal en hebben een verbeterslag nodig. 
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TOELICHTING INZAKE NPO 
GELDEN

In juni 2021 hebben we schoolscan gemaakt om na te gaan of en welke onderwijs- 
achterachterstanden er zijn ontstaan door de periode van thuisonderwijs naar aanleiding 

van de Coronapandemie.

Uit die scan bleek dan een klein deel van de leerlingen, rond de 10% achteruit is gegaan, 

ongeveer hetzelfde percentage bleek juist vooruit te zijn gegaan. Een groot deel van 

de leerlingen die thuis niet Nederlands spreken bleken achteruit te zijn gegaan op het 

gebied van taal en spelling, maar ook rekenen.

De leerlingen hebben ook bewegingsonderwijs gemist.

Samen met de scan, input van leerkrachten en ouders zijn de onderstaande interventies 

besloten en genomen: 

Daarop is besloten de middelen uit het npo als volgt in te zetten:
. Een-op-een begeleiding  

 (middelen 5.000,- personeel 65.000,-)
. Sportieve activiteiten 

 (middelen 5.000,- , personeel 10.000,-)
.  3 extra onderwijsassistenten voor elke bouw één  

(middelen 5.000,- personeel 80.000,-)
. Aanschaffen en implementeren van extra hard- en software  

 (middelen 40.000,- personeel 10.000,-)

De MR heeft ingestemd met de uitvoering van de plannen. 

50% van de middelen zijn ingezet voor inhuur van personeel niet in loondienst (PNIL)
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Sinds 2021 spreken we op de ASVO niet meer van ‘zorg’, maar van ‘ondersteuning’ voor 

onze leerlingen. Van het oude zogenaamde ‘zorgboek’ zijn we gestart met het schrijven 

van een vernieuwd ondersteuningsbeleid. In dit beleid beschrijven we wat we onze leer-

lingen bieden die extra ondersteuning nodig hebben. We maken hierbij gebruik van een 

ondersteuningspiramide. 

PASSEND ONDERWIJS
Ook beschrijven we hoe de ondersteuningsmiddelen vanuit het SWV worden ingezet en 

daarbij gekoppeld aan de invulling van ons zorgteam en onderwijsassistenten. 

Het basis-zorgbudget en het extra-zorgbudget wordt op de ASVO geclusterd ingezet voor 

het faciliteren van gespecialiseerde zorg en ondersteuning. Dit gebeurt in de vorm van 

een zorgteam onder leiding van de intern begeleiders. De school beschikt over een zorg-

team en interne specialisten, naast de intern begeleiders, om de extra en specialistische 

zorg aan leerlingen die dat nodig hebben te organiseren dan wel uit te voeren. De school 

heeft de beschikking over een orthopedagoog, een taal-& dyslexie specialist, een RT-er 

en een pedagoog. 

Ook zijn voor een deel van de dag onderwijsassistenten in iedere klas aanwezig. De  

toegevoegde waarde van meer handen in de klas ligt naast werkdrukvermindering  

voor de leerkrachten in de groepen ook op extra ondersteuning voor de leerlingen,  

individueel of in kleine groepjes. Op deze wijze kan er meer en proactief hulp worden 

geboden binnen de eigen groep.

Daarnaast beschrijven we in ons beleid hoe we handelingsgericht (HGW) werken

Het beleid zal in 2022 grotendeels af zijn. De implementatie duurt nog tot 2023 en zal een 

voortdurend proces zijn waarbij in- en externe factoren meegenomen moeten worden.

Onderzoeken zoals een Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO) worden binnen de 

vraag van de school ook gefaciliteerd uit het zorgbudget. De ASVO maakt gebruik van een  

APO (Adviseur Passend Onderwijs) die is aangesteld binnen de BOVO-federatie en vanuit 

de aangesloten scholen wordt bekostigd d.m.v. een kleine deel aan bijdrage vanuit de 

eigen basis-ondersteuningsmiddelen.

In 2021 zijn de kindnotities in ons registratiesysteem Parnassys geïmplementeerd.  

Alle leerkrachten hebben deze ingevoerd en werken met deze nieuwe systematiek.

ONDERSTEUNING



In 2021 heeft de school onder ouders, leerlingen (gr 6 t.m gr 8) en medewerkers een 

tevredenheidsenquate uitgezet.

LEERLINGEN GROEP 6 T/M 8
De algemene tevredenheid krijgt van de 119 leerlingen (groep 6 t/m 8) die de vragenlijst 

hebben ingevuld een mooi cijfer van 8,2 en staat gelijk aan de benchmark PO. Over de 

leerkrachten zijn de kinderen het meest tevreden, en met name het goed kunnen geven 

van uitleg krijgt een zeer mooie score van een 9,7 gemiddeld! 

Volgens de montessori leerlingen zijn de lessen leerzaam (score van 9,9!) en regulier 

geeft een score van een 9,7 voor het goed kunnen uitleggen. De sociale veiligheid en het 

gepersonaliseerd leren krijgen een meer dan voldoende beoordeling, beiden een 8,7. De 

kinderen geven aan het minst tevreden te zijn over praktische vaardigheden zoals leren 

hoe een goed werkstuk te maken of een spreekbeurt te houden. De uitsplitsing van de 

resultaten naar afdeling laat ons zien dat de praktische vaardigheden met name door 

de afdeling regulier als aandachtspunt naar voren komt, hier zien we een kans om met 

elkaar te kijken naar de verschillen t.o.v. montessori afdeling. Dat de school schoon en 

netjes is en dat de kinderen de regels naleven, zijn weliswaar voldoende met een score 

van 6,7 en 6,8, maar dt zijn volgens alle leerlingen aandachtspunten. De gym/de gymzaal 

wordt door 25% van de kinderen genoemd als wat het allerleukste is van de school. 

MEDEWERKERS
Met een respons van 75% en een score van 9,0 voor algemene tevredenheid scoort 

de ASVO hoger dan de 8,4 van benchmark PO. Sterke punten op schoolniveau (beide 

afdelingen) die naar voren komen zijn de inhoud van het werk, de sfeer en het onderwijs. 

De werkdruk is een verbeterpunt, zoals op alle scholen, en persoonlijke ontwikkeling 

wordt aangekaart als aandachtspunt. Twee punten die gehandhaafd dienen te worden 

volgens de medewerkers en waar een meer dan voldoende score op wordt gegeven zijn 

de directeur en werkomstandigheden. Een punt dat negatief naar voren komt binnen de 

werkomstandigheden is een werkplek buiten de groep. 

Uitgesplitst op afdelingsniveau valt op dat de afdeling regulier op vijf van de tien the-

ma’s (sterk) lagere/slechtere scoort dan de montessori-afdeling. De grootste verschillen 

op afdelingsniveau bij de medewerkers zit bij inhoud van het werk, samenwerking en 

communicatie. De montessori-afdeling geeft mee dat een duidelijke visie vanuit de leiding 

met draagvlak aandacht behoeft, hetgeen verbeterd zal worden met de komst van een 

onderwijskundig leider.

Werkdruk is een verbeterpunt en dat heeft invloed op de overall tevredenheid van de 

medewerkers. 

OUDERTEVREDENHEID
Honderd ouders (50 ouders van beide afdelingen) hebben de vragenlijst ingevuld en dat 

betekent een respons van 38%.  De algemene tevredenheid krijgt een score van 8,0. Deze 

is 0,4 hoger dan de score benchmark PO. Sterke punten die naar voren komen zijn de 
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sfeer en het onderwijs. Er is volgens de responderende ouders goed contact met het kind 

en volgens hen zorgt de leerkracht ook voor een fijne sfeer waarmee de leerling het ver-

volgens weer naar zijn/haar zin heeft. Het gepersonaliseerd leren komt als verbeterpunt 

naar voren, en dan met name voldoende aandacht voor leerlingen met problemen. Op 

afdelingsniveau is te zien dat de ouders van regulier dit beoordelen met een 6,4 tegen-

over een 7,6 volgens de ouders van Montessori.

Volgens 14% van de ouders bevalt de communicatie/informatievoorziening over hun kind 

het minst aan de school. 

De aandachtspunten voortvloeiend uit de vragenlijsten worden verwerkt in de jaarplannen 

voor schooljaar 2022/2023.
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FINANCIEEL BELEID
Het uitgangspunt is dat de financiële middelen die bestemd zijn voor het onderwijs opti-

maal moet worden ingezet. De ASVO houdt rekening met het feit dat er middelen moeten 

worden aangehouden voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Het kapitaal dat we bin-

nen de ASVO aanhouden is er om aan drie behoeften te voldoen. Ten eerste de behoefte 

aan investeringen in vaste activa, zoals computers en meubilair (financieringsliquiditeit). 

Ten tweede om te zorgen dat we onze rekeningen vlot kunnen betalen (transactieliquidi-

teit) en tenslotte ter dekking van financiële tegenvallers (bufferliquiditeit).

INKOMSTEN
De inkomsten van scholen (lumpsum financiering) zijn grotendeels gebaseerd op het 

aantal leerlingen. Daarnaast ontvangt de ASVO subsidie van de gemeente voor onder-

steuning van de directie, de vakleerkrachten bewegingsonderwijs, kunst & cultuur en 

meerbegaafdheidsonderwijs. Ook ontvangt de school vanuit SWV Passend Onderwijs 

een bijdrage voor Speciale Leerling Begeleiding (SLB). 

Vanuit het Rijk heeft het primair onderwijs een extra bijdrage van het NPO (Nationaal 

Programma Onderwijs). Voor de ASVO gaat dit in 2021 om een bedrag van 140.000 euro.

De ASVO vraagt bovendien, als algemeen bijzondere school, een vrijwillige bijdrage aan 

de ouders. Deze extra middelen worden grotendeels ingezet voor extra personeel om 

extra onderwijs aan te bieden. In 2021 heeft de school bedroeg de opbrengst van de 

vrijwillige bijdragen € 150.000. 

Alle kinderen gaan op de ASVO gemiddeld 940 uur per jaar naar school, met een totaal 

van 8 jaar onderwijs. Deze uren worden vanuit het ministerie gefinancierd. De ASVO kiest 

er bewust voor dat alle groepen dezelfde schooltijden en schooldagen hebben. Dit wordt 

voor een groot deel gefinancierd door de ouderbijdrage. Verder zijn er de bijdragen van 

ouders in kosten van het overblijven op school tijdens de middagpauze.

RESULTAAT 2021
Algemeen
In de begroting van 2021 is rekening gehouden met een negatief saldo van € 85.470,-. 

Uiteindelijk is er een negatief saldo van € 95.202,- gerealiseerd.  

In 2021 heeft de school € 217.000,- meer ontvangen dan begroot. Dit komt vooral door de 

ontvangen Rijksbijdrage met een positief verschil van € 209.000,- en overige bijdrage en 

subsidies van € 20.000,- Aan overige baten heeft de school € 10.000,- minder ontvangen. 

De personeelslasten geven een aanzienlijk negatief verschil tov de begroting van  

€ 244.000,- Dit komt met name de extra inhuur derde vanwege het uitvallen van de zorg 

coördinator en opvang vanwege uitval gerelateerd aan Corona. Daarnaast heeft  

de schoolmanagement ondersteuning ingehuurd om het wegvallen van de tweede 

directeur-bestuurder op te vangen. De huisvesting- en overige lasten vallen gezamenlijk 

positiever uit met een verschil van € 20.000,-

FINANCIEEL 
VERSLAG

  

 

De geconsolideerde cijfers geven echter een positief resultaat van € 27.135,-. Hierin zijn 

de inkomsten van het Pakhuis meegenomen. In 2017 heeft de Stichting de bovenste 

drie verdiepingen aangekocht en het gehele pand verbouwd. Hiervoor is een hypotheek 

afgesloten waar enerzijds rente over betaald moet worden en anderzijds jaarlijks moet 

worden afgelost. Hierdoor zullen  de komende tijd het resultaat en de cashflow van de 

Stichting lager zijn dan in voorgaande jaren. Na verloop van tijd, wanneer de hypotheek 

lager wordt door aflossingen, zal er minder rente en minder aflossing betaald hoeven te 

worden en nemen het resultaat en de cashflow van de Stichting weer toe. 

Als gevolg hiervan zal de ASVO de komende jaren minder inkomsten ontvangen vanuit 

de Stichting dan gebruikelijk, maar op termijn zullen de inkomsten voor de ASVO weer 

toenemen en uiteindelijk zelfs hoger zijn dan voorheen. Om de komende jaren voldoende 

financiële middelen beschikbaar te hebben zal er door de ASVO begroot worden met 

een jaarlijks verlies van ongeveer € 85.000. Hierdoor zal de ASVO interen op haar eigen 

vermogen. Gezien de solvabiliteit van 91% is dit voor de komende 4 jaren geen probleem.

Op het moment dat de inkomsten vanuit de Stichting hoger worden dan € 85.000 zal er 

begroot worden met een overschot om het eigen vermogen weer aan te vullen. 

Er is een negatief verschil van 11% tussen begroting en het resultaat van 9.732,- euro.

Baten:
Aan de kant van de Rijksbijdrage is er € 208.000 meer ontvangen dan begroot. Vanuit de 

Lumpsum is € 32.000 meer ontvangen. 

Extra inkomsten waren er verder vanuit het NPO ten bedrage van € 140.000 en er is een 

vergoeding aangevraagd en ontvangen van € 5.500 voor de nieuwkomers. 

Bij de overige overheidsbijdrage en subsidies zie je een positief verschil van € 18.000,-.  

Dit komt vooral door de extra vergoeding voor teamscholing van € 17.000,- ontvangen 

van de Gemeente. Voor de ID-banen is meer ontvangen ivm een achterstand in betaling 

het voorgaande jaar.

Bij de overige baten is een positief verschil van € 160.948, - te zien. Dit komt door de bij-

drage vanuit het Pakhuis € 170.704,-. Daarnaast heeft de school extra personele vergoeding 

via de gemeente ontvangen van € 17.000,-. Ook waren er dubbele inkomsten uit ID-banen 

van € 5.700,- omdat deze het voorgaande jaar niet waren meegenomen. Aan de andere 

kant is er € 18.000,- minder ontvangen aan de ouderbijdrage in 2021. Dit komt onder andere 

door de nieuwe systematiek van innen. Er is € 10.000,- meer ontvangen aan de bijdrage 

voor overblijfgeld vanwege een verhoging van € 5,- euro per leerling per schooljaar. 

Er is €2.000,- minder ontvangen aan verhuur/medegebruik door een achterstand in 

facturering.
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Lasten:
Er is een negatief verschil van € 243.173,- tov van de personeelslasten. Er is € 160.000,- 

meer uitgegeven aan inhuur derde. Dit is besteed aan de interin ib-ers, management 

ondersteuning, extra rt ivm leerachterstanden en invalkrachten tbv uitval gerelateerd 

aan de Corona. Aan vast personeelslasten is € 154.000,- meer uitgegeven. Dit komt onder 

andere door de extra € 31.000,- aan extra onderwijsassistenten, begroot van de de npo 

gelden, daarnaast was er een salarisverhoging van € 80.000,- voor het vaste personeel. 

Ook is er € 5.000,- meer aan salariskosten uitgegeven vanuit het plan ‘behoud en  

aantrekken leerkrachten’ waarbij het reizen vergoed wordt door de school.

Vanuit vervanginsfonds is er een bedrag van € 53.000,- ontvangen in 2021.

BEGROTING
De begrotingen en prognoses zijn opgesteld aan de hand van de meest recente infor-

matie ten tijde van de vaststelling ervan met verwerking van bekostigingsinformatie, 

loonindicaties en beleidsvoornemens. Bij de ramingen voor 2021 en verder is voor de 

kosten geen rekening gehouden met mogelijke externe effecten, omdat ervan uitgegaan 

kan worden dat voor deze effecten bij gelijkblijvend beleid via de bekostiging en contribu-

tie wordt gecorrigeerd.

De ASVO streeft in beginsel naar een sluitende begroting. Het vermogen van de school 

is afdoende om eventuele risico’s op te vangen. Er is geen aanleiding het vermogen te 

laten groeien (anders dan als correctie voor inflatie), zodat alle baten worden ingezet voor 

huidig onderwijs. Afgezien van incidentele lasten die de kwaliteit van het onderwijs be-

vorderen, zoals investeringen in ICT en investeren in het optimaliseren van ruimten in het 

gebouw is er evenmin aanleiding om (structureel) verlies te accepteren in de begroting.

De komende jaren zullen de invalkosten en de algemene personeelskosten i.v.m. het 

lerarentekort kunnen toenemen. Dit komt o.a. door aanvullende inhuur via derden. In 2021 

is begonnen om hier scherper op te letten en te handelen, maar zonder beoogd resultaat 

ivm de hoge frequentie van uitval van leerkrachten door Corona.  

INVESTERINGSBELEID
De organisatie heeft beleid ontwikkeld om te komen tot doelmatige en maatschappelijk 

verantwoorde investeringen. Over het algemeen blijven de investeringen zoals deze nu 

jaarlijks zijn opgenomen in de begroting in stand. Vanuit maatschappelijke context zoals 

de corona-pandemie krijgen een aantal onderwerpen versneld aandacht. Het betreft de 

kwaliteitsbewaking en de daarvoor in te zetten extra ondersteuning voor personeel en 

leerlingen. In het boekjaar zijn hier ook al investeringen in gedaan door de inhuur van 

externe ondersteuning. 

De investeringen zijn opgenomen in de begroting. De voortgang bewaken we zorgvuldig 

in de kwaliteitsrapportages en jaarlijks bezien we, zolang aan de orde, of er aanleiding is 

tot bijstelling cq aanvulling.
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TOEZICHT 
De school moet (ook op lange termijn) een voldoende buffer aanhouden om het grotere 

risico van een éénpitter af te dekken. De Raad van Toezicht heeft in zijn toezichthoudende 

rol o.a. aandacht voor de financiële situatie van de school en de lange termijnvisie hierop.

Er is periodiek overleg tussen de directeur-bestuurder, de Raad van Toezicht en de  

Medezeggenschapsraad.

TREASURY
We voeren een terughoudend treasurybeleid. Naast de betaalrekeningen maken we 

momenteel alleen gebruik van spaarrekeningen waarvan het tegoed direct opeisbaar 

is en heeft de school € 150.000,- geleend aan de Stichting Pakhuis de Zon. We zetten geen 

financiële middelen vast in depots en dergelijke. Ook wordt er niet belegd. In het Treasury- 

statuut zijn over dit onderwerp afspraken gemaakt.

HORIZONTALE VERANTWOORDING
De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor een effectieve besteding van de 

middelen. Financiële afwegingen zijn erop gericht om de continuïteit van de school te 

waarborgen en optimale randvoorwaarden te creëren om de ambities van de school te 

realiseren.

Er zijn afspraken vastgelegd ten behoeve van een gestructureerde en transparante aan-

pak rond financiële middelen. Ten eerste zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop 

betrokkenen binnen de organisatie financiële verplichtingen kunnen aangaan. Daarnaast 

worden de financiële transacties uitgevoerd op basis van het vier-ogen-principe, wie? 

om de risico’s van fraude en onjuiste betalingen te beperken. Ook zijn er afspraken over 

monitoring, zodat er gedurende het jaar een beeld is van de afwijkingen tussen enerzijds 

de begrote en anderzijds de gerealiseerde uitgaven en inkomsten.

Door de opzet van een verenigingsstructuur is de horizontale verantwoording stevig 

verankerd richting de ouders. De algemene ledenvergadering vormt het hoogste orgaan. 

Daarnaast wordt het jaarverslag met de directie, Raad van Toezicht en de medezeggen-

schapsraad gedeeld voordat deze door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

CODE GOED BESTUUR 
Het Bestuur handelt conform de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. De wet bevat  

4 kernonderdelen: 
. Functiescheiding (tussen bestuur en toezicht)
. Horizontaal verantwoording aan interne en externe stakeholders. 
.  Er is een planning en control-cyclus en het doen aan risicomanagement. 
. Er is een integriteitbeleid. 

ASVO voldoet aan bovengenoemde verplichtingen.
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INTERN RISICOBEHEERSINGS- EN CONTROLESYSTEEM
Het aanwezige risicobeheersingssysteem bij de ASVO  is niet gewijzigd gedurende 2021. 

Door het bestuur worden de bestuursprioriteiten gesteld;  jaarlijks wordt de begroting 

voor het komende jaar opgesteld en goedgekeurd; elk kwartaal wordt middels een 

softclose gerapporteerd over de financiële voortgang; De directeur-bestuurder vergaderd 

tweewekelijks met het mt en wekelijks met de intern begeleiders, naast de ongeveer 8 

vergaderingen met de toezichthouders; afspraken- en besluiten worden bijgehouden 

en tenslotte wordt er gebruik gemaakt het extern administratiekantoor OOG, met een 

duidelijke structuur van functiescheiding.

Tekenen van betaalstaten wordt door de directeur-bestuurder gedaan; aanbestedingen 

die gedaan zijn waren niet van een zodanig niveau dat deze Europees moesten worden 

aanbesteed; contante kassen worden achter slot bewaard en de verschillende kassen 

worden jaarlijks d.m.v. een kascontrole gecontroleerd. Tevens worden de liquide middelen 

over verschillende banken verspreid vanwege het depositogarantiestelsel.  

Er worden geen transacties met verbonden partijen afgesloten. Inzet van ouders is 

onbezoldigd.

FINANCIEEL
Het komende jaar verwacht het bestuur een aantal risico’s en onzekerheden:

Risico Beheeringsmaatregelen

Terugloop leerlingaantallen Een heldere analyse van de terugloop van de 

  aantallen en een plan uitwerken.

Lerarentekort, mogelijk Borgen het plan ‘aantrekken en 

ook op de ASVO behouden leerkrachten’

Onvoldoende planmatig Planmatig werken met een vaste cyclus 

werken en reflecteren

Invoering en borging van Niveaus vastleggen, implementeren en borgen 

ondersteuningsniveaus

Effectief leerlingen volgen Leerlijnen opnieuw uitwerken, op elkaar en op 

  kerndoelen afstemmen

Onvoldoende aanbod op NT2 en Gedifferentieerd aanbod Engels

aan diverse populatie t.a.v. Engels Teamleden zijn competent in het realiseren van 

  goed NT2 onderwijs

RISICOBEHEERSING
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FINANCIEEL
De financiële positie wordt continu gemonitord. Conform de plan- en controlcyclus zijn er 

financiële managementrapportages. Per kwartaal worden de financiële resultaten door 

de directeur bestuurder opgemaakt en geanalyseerd. Deze worden tevens gedeeld met 

en toegelicht aan de Raad van Toezicht en vergeleken met de begroting. Doel is om zo 

vroeg mogelijk discrepanties te signaleren en zo mogelijk bij te sturen. 

In de financiële rapportages zijn de belangrijkste financiële kengetallen opgenomen. De 

periodieke rapportages worden gevoed door nieuwe bekostigingsinformatie, mogelijke 

ontwikkelingen in de formatie en verwachtingen zoals instroom leerlingen.

In principe worden hogere personeelskosten gedekt door een hogere bijdrage van de 

overheid. Omdat bij de ASVO een deel van de personeelskosten uit de ouderbijdrage 

wordt gefinancierd, is het belangrijk om die trend goed te blijven volgen

BESTUURLIJK
Bestuurlijke continuïteit wordt mede versterkt door samenwerking met andere scholen 

binnen de federatie BOVO (samenwerkingsverband van éénpitters in Amsterdam Zuid en 

Centrum). Hierbij wordt niet alleen gedacht aan kennisdeling, maar ook gezamenlijke in-

koop. Statutair is vastgelegd dat de Raad van Toezicht een rooster van aftreden hanteert, 

waarbij de doorstroom gelijkmatig dient te gebeuren zodat de opgebouwde kennis niet in 

één keer kan wegvallen.

CONTINUÏTEIT
Op basis van de risicoanalyse is de continuïteit van de ASVO voldoende is gewaarborgd. 

De belangrijkste factoren zijn het leerlingenaantal en de reguliere inkomsten van de 

overheid. Er is een direct verband tussen het aantal leerlingen en de omvang van de 

reguliere inkomsten. 

Het leerlingenaantal is ook van invloed op het benodigde personeel en de daarbij beho-

rende kosten. Omdat personele verplichtingen niet ad hoc kunnen worden aangepast, 

moet tijdig worden geanticipeerd op de ontwikkeling van de leerlingaantallen. Hierbij 

wordt ook rekening gehouden met natuurlijk verloop. Daarnaast is het verwachte lera-

rentekort een belangrijk punt van aandacht waarop reeds beleid gemaakt is. 

Er is op dit moment geen noodzaak tot aanpassing van het personeelsbestand. 

De kosten voor het onderhoud van de buitenkant van het schoolgebouw zijn vanaf 2015 

voor rekening van de school, waarvoor de overheid een vergoeding betaald. De ASVO 

heeft in de afgelopen jaren, en zal ook in de komende tijd, voldoende onderhoud kunnen 

doen om het gebouw in goede staat te houden. 
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Het bestuur bekijkt i.s.m. OOG-FA en de RvT continu naar de financiële huishouding en 

met name de ontwikkeling in de solvabiliteit en liquiditeit van de ASVO. Vermogensbeheer 

en budgetbeheer zijn beide onderdeel van verantwoord financieel beleid van de school.

Bij vermogensbeheer gaat het om de wijze waarop de school zijn kapitaalsbehoeften 

financiert en de financiële middelen efficiënt inzet ten behoeve van de kwaliteit van 

het onderwijs. Ook dit vermogensbeheer moet bijdragen aan de verwezenlijking van 

geformuleerde onderwijsopbrengsten. 

Het vermogensbeheer van de ASVO wordt beoordeeld op basis van heldere kaders 

(‘grenzen’) die door de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Commissie 

Don) zijn opgesteld. 

In het algemeen kan gesteld worden dat de ASVO een hoge solvabiliteit heeft en dus aan 

haar lange termijn verplichtingen kan voldoen, maar ook de capaciteit heeft om tegenval-

lers op te vangen uit de vrije reserves. Ook moet men constateren dat de school ‘rijk’ is, 

maar niet inefficiënt omgaat met haar kapitaal voor de vervulling van haar zaken. 

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere 

bedrijfsvoering behorende risico’s op te vangen. 

Tevens is door de hoge ‘eigen liquide middelen positie’ de liquiditeit uitstekend te noemen, 

omdat alle korte termijn schulden direct betaald kunnen worden (en zelfs de lange ter-

mijn schulden). Vooralsnog is er vanwege de hoge liquiditeit geen financieringsbehoefte.

De rentabiliteit is gemiddeld, veroorzaakt door gebudgetteerde (en gerealiseerde) nulre-

sultaten om zoveel mogelijk te investeren in het onderwijs.

J
A

A
R

V
E

R
S

L
A

G
 _

 R
IS

IC
O

B
E

H
E

E
R

S
IN

G

KENGETAL REALISATIE REALISATIE

  VORIG JAAR VERSLAGJAAR BEGROTING BEGROTING BEGROTING SIGNALERING OMSCHRIJVING

  (T-1) (T) T+1 T+2 T+3

SOLVABILITEIT 2            0,60            0,60            0,63           0,64            0,64 Ondergrens: (Eigen vermogen+  

  <0,30 Voorziening) / 

                                       Totale passiva

LIQUIDITEIT                      2,43            2,37            2,40            2,51            2,02 Ondergrens: vlottende activa/

      <0,75 kort vreemd

RENTABILITEIT                 5,92%            1,01%            0,29%            0,60%            0,72% Afhankelijk van Resultaat/  

      reservepositie Totale baten

      schoolbestuur

WEERSTANDS-  -43,19%            -33,90%            -33,70%            -30,26%           -27,22%  Ondergrens: (Eigen vermogen -/-

VERMOGEN      <0,15 materiële vaste 

      activa) / Rijksbijdrage

Uit de meerjaren begroting, zichtbaar verder in dit document, blijkt dat er in 2022 een 

negatief resultaat verwacht wordt van € 21.153,- Dit komt door een verandering in de 

bekostigingssystematiek vanuit de Rijkbijdrage. 

Jaarlijks wordt met de Raad van Toezicht o.a. het onderwerp risicomanagement 

besproken. Er wordt een analyse gemaakt van de belangrijkste korte en lange termijn 

risico’s voor de vereniging en de school en er worden indien nodig maatregelen genomen 

of beleid bepaald om deze risico’s te beheersen. 

Het is lastig het verwachten leerlingen aantal in te schatten. Op de ASVO zijn er wacht-

lijsten om kleuters te plaatsten. Aan de andere kant heeft de school in de hogere groepen 

te maken met gezinnen die verhuizen buiten Amsterdam. De ASVO komt in 2022 met een 

plan de continuiteit van het leerlingaantal te waarborgen.

In onderstaande tabel staan de leerlingaantallen van 2017 tot en met 2025.

WERKELIJK

1-10-2018

332

WERKELIJK

1-10-2019

330

WERKELIJK

1-10-2020

332

WERKELIJK

1-10-2021

331

WERKELIJK

1-2-2022

332

PROGNOSE

1-2-2023

332

PROGNOSE

1-2-2024

332

PROGNOSE

1-2-2025

332
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MEERJARENBALANS MEERJARENBEGROTING

36

REALISATIE REALISATIE

VORIG JAAR VERSLAGJAAR BEGROTING BEGROTING BEGROTING

(T-1) (T) T+1 T+2 T+3

ACTIVA 

VASTE ACITVA 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA          

MATERIËLE VASTE ACTIVA 3.115.949 3.116.439            3.052.027          2.993.983         2.941.022

FINANCIËLE VASTE ACTIVA     

TOTAAL VASTE ACTIVA 3.115.949 3.116.439            3.052.027          2.993.983         2.941.022

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN                     

VORDERINGEN               280.413            174.866            174.866         174.866           174.866

KORTLOPENDE EFFECTEN     

LIQUIDE MIDDELEN  581.974            736.870 801.282 859.326          912.287 

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 862.388 911.735  976.147 1.034.191         1.087.152 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN

ALGEMENE RESERVE          922.913 950.065 950.065 950.065 950.065

BESTEMMINGSRESERVES      994.012  994.012 994.012 994.012 994.012

BESTEMMINGSRESERVE PRIVAAT      288.690 288.690 288.690 288.690 288.690

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 2.205.615 2.232.767   2.232.767 2.232.767         2.232.767 

VOORZIENINGEN 169.679  206.462    206.462 206.462         206.462

LANGLOPENDE SCHULDEN 1.248.533  1.131.933    1.131.933 1.131.933         1.131.933 

KORTLOPENDE SCHULDEN 354.510 457.013  457.013 457.013         457.013

TOTAAL PASSIVA 3.978.337  4.028.174    4.028.174 4.028.174         4.028.174 

  VORIG BEGROTING REALISATIE T+1 T+2 T+3

  JAAR VERSLAGJAAR VERSLAGJAAR

  (T-1) (T) (T)

BATEN

RIJKSBIJDRAGEN            2.107.902            2.015.479           2.224.305          2.152.285            2.149.647 2.099.649

OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN 

EN SUBSIDIES 84.328          79.000 97.031 94.000 94.000 94.000

BATEN WERK IN OPDRACHT                 

VAN DERDEN   

OVERIGE BATEN 455.671          221.650 382.598 412.250 412.250 412.250

TOTAAL BATEN 2.647.902           2.316.129 2.703.934 2.658.535 2.655.897  2.605.899 

LASTEN

PERSONEELSLASTEN            1.974.980 1.877.908 2.121.081 2.079.582 2.068.953 1.970.638 

AFSCHRIJVINGEN 73.020  67.641 71.173 64.412 58.044  52.961

HUISVESTINGSLASTEN   153.558  156.950  150.448  164.000 164.000  164.000 

OVERIGE LASTEN 251.058 305.100  301.615  326.630  314.530  314.530 

TOTAAL LASTEN 2.452.616  2.407.599  2.644.317  2.634.624 2.605.527 2.502.129

SALDO 195.286  -91.470 59.618 23.911  50.370 103.770 

SALDO BATEN EN LASTEN .

SALDO FINANCIËLE BATEN 

EN LASTEN -38.525 6.000  -32.464 -45.600 -45.600  -45.600 

SALDO BUITENGEWONE BATEN 

EN LASTEN

TOTAAL RESULTAAT 156.761  -85.470 27.153 -21.689 4.770  58.170 

>>Afwijking ten opzichte van de getekende meerjarenbegroting betreft de opbrengsten en 

kosten van het Pakhuis.

RESULTAAT ASVO           -118.259  -91.800  -38.400 

OPBRENGST PAKHUIS  171.000  171.000 171.000 

 KOSTEN PAKHUIS -22.830  -22.830 -22.830 

AFLOSSING LENING  -51.600  -51.600 -51.600 

RESULTAAT GECONSOLIDEERD -21.689  4.770 58.170 
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EIGEN VERMOGEN 
Het Privaat vermogen van de ASVO ligt voor 2021 op € 288.690,-. En het Publiek 

vermogen op € 488.649,- Er is geen sprake van bovenmatig vermogen, de school heeft 

geen schrijven vanuit de inspectie ontvangen. De ASVO heeft in haar begrotingen geko-

zen voor negatieve resultaten, zoals uitgelegd bij ‘resultaat 2021’. Daarmee daalt 

het vermogen en is er dus geen sprake van bovenmatig vermogen.

ONTWIKKELING IN. DE BALANS 
Liquide middelen 
736K (2020: 581,9K)
Post is toegenomen in verband met een positieve kasstroom uit bedrijfsoperaties en 

negatieve kasstroom uit aflossingen en investeringen. Daarnaast ook de hoge mutatie 

kortlopende schulden (positieve kasstroom). 

Eigen vermogen
Mutatie betreft resultaat over 2021 (27K positief). De herwaarderingsreserve is gelijk 

gebleven i.v.m. vastgoedbeleggingen niet is gemuteerd. 

Voorziening groot onderhoud 
€ 147.962 (2019: € 105.956)
De voorziening groot onderhoud is gestegen met 35K,  Er is net als voorgaand jaar 

€ 43.750 gedoteerd en er is € 8K onttrokken. 

Het plan is ongewijzigd tov voorgaand jaar, maar eind 2022 zal het plan volledig herzien 

worden. 

Kredietinstellingen / langlopende schulden 
€ 1.127.808 (2020: € 1.244.408)
Er is in 2021 116.600 euro afgelost. (12* 4.300 reguliere aflossing) en 1 extra aflossing 

ad 65K. Dit is aangesloten met kredietovereenkomst en bankmutaties uit de bank.  

Er zijn geen nieuwe leningen aangegaan.  Ofwel de schuld is afgenomen CFM de 

aflossingen. Overlopende passiva 238K (2020: 105,7K)

Overlopende OB 
126,6K (2020: 0)
De ouderbijdragen van 2021-2022 zijn voor balansdatum gefactureerd. 

Voorgaand jaar na balansdatum. 

MEERJARENBEGROTING

  VERSCHIL VERSLAGJAAR VERSCHIL VERSLAGJAAR 

  T.A.V. BEGROTING VORIG JAAR    

BATEN

RIJKSBIJDRAGEN             208.826 116.402           

OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN 

EN SUBSIDIES 18.031  12.703 

BATEN WERK IN OPDRACHT                 

VAN DERDEN   

OVERIGE BATEN 160.948 -73.073 

TOTAAL BATEN 387.805  56.032 

LASTEN

PERSONEELSLASTEN             243.173  146.101  

AFSCHRIJVINGEN  3.532 -1.847

HUISVESTINGSLASTEN -6.502  -3.110

OVERIGE LASTEN -3.485 50.556  

TOTAAL LASTEN 236.781 191.700

SALDO 151.088  -135.668

SALDO BATEN EN LASTEN  .

SALDO FINANCIËLE BATEN 

EN LASTEN -38.464 6.060

SALDO BUITENGEWONE BATEN 

EN LASTEN

TOTAAL RESULTAAT 112.623  -129.608

RESULTAAT ASVO -118.259  -91.800  -38.400 

OPBRENGST PAKHUIS 171.000  171.000  171.000 

KOSTEN PAKHUIS -22.830  -22.830  -22.830 

AFLOSSING LENING -51.600  -51.600  -51.600 

RESULTAAT GECONSOLIDEERD -21.689  4.770  58.170 
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Na de aanpassing van de vrijwillige ouderbijdrage in 2020, blijkt er in 2021 iets minder 

geïnd dan begroot. Begroot is €168.00,- en de uitkomst is €150.740,-

Naast de ouderbijdrage vraagt de ASVO ook een tegemoetkoming voor de kosten van 

TSO. Deze kosten zijn niet vrijwillig en in overleg met de ALV opgesteld. De kosten voor 

TSO zijn met 5,- euro gestegen, namelijk van 160,- euro naar 165,- euro per leerling.

Voor meer informatie over de bijdragen verwijzen we naar de schoolgids. 

VERKLARING EUROPESE AANBESTEDING
Het Bestuur van de ASVO verklaart dat conform de Richtlijnen Europese aanbesteding 

ten aanzien van werken, diensten en opdrachten geen opdrachten zijn verleend boven de 

drempelbedragen.

B1. GECONSOLIDEERDE GRONDSLAGEN
De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (Boek 2, 

titel 9) en de Richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De gegevens van dit 

hoofdstuk zijn ontleend aan “OCW-voorschrift Jaarverslaggeving” voor de sector Primair 

Onderwijs.

ACTIVITEITEN
De vereniging is het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling voor PO. 

OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN
Per 31 december 2017 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende 

rechtspersonen

(Beslissende zeggenschap over Stichting Pakhuis De Zon):

Naam Juridische vorm Statutaire zetel Consolidatie
Stichting Pakhuis De Zon Stichting Amsterdam

      

WAARDERING VAN DE ACTIVA EN DE PASSIVA 
Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde tenzij hieronder anders ver-

meld.

MATERIËLE VASTE ACTIVA 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs verminderd met 

de afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen. De afschrijvingen vinden lineair en 

naar de vastgestelde periode plaats op basis van de verwachte economische levensduur. 

Hiervoor worden de volgende termijnen onderscheiden:

Hard- en software 4 jaar

Digiborden, Accesspoints Wi-Fi 7 jaar

Leermiddelen 8 jaar

Meubilair 20 jaar

Overige inventaris 5/10 jaar

Gebouwen 10 jaar

Voor de ondergrens van activeren wordt € 500 gehanteerd. De eerste afschrijving vindt 

plaats in de maand van de investering. 

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch 

eigendom. Hiervan is bijvoorbeeld sprake in het geval van eigen investeringen van de 

huisvesting.

OUDERBIJDRAGEN 2021  JAARREKENING
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VOORZIENING ONDERHOUD
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om 

deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de 

voorzieningen wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onder-

houd gedurende de planperiode van de gebouwen gedeeld door het aantal jaren waaruit 

deze planperiode bestaat en waarbij gewaarborgd is dat de voorziening groot onderhoud 

gedurende de planperiode niet op enig moment negatief wordt. Deze methode is reeds 

voor 2017 toegepast en in de daarop volgende jaren doorgezet. De instelling maakt hierbij 

gebruik van de overgangsregeling zoals verwoord in de RJO artikel 4 lid 1c.

VOORZIENING JUBILEUM
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die 

op grond van de cao dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de 

datum van indiensttreding, blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40-jarig jubile-

um conform de cao. De voorziening is gewaardeerd tegen de waarde van € 900, - per fte.

KORTLOPENDE SCHULDEN 
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende peri-

oden worden toegerekend, en nog te betalen bedragen. De kortlopende schulden hebben 

een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

PENSIOENVERPLICHTINGEN
De ASVO heeft een voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling.

Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd 

recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon bere-

kend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn onder-

gebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald 

waarvan een deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad 

van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financië-

le verplichtingen) dit toelaat. Per ultimo 2021 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad 

van 110,2%. 

De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuit-

voerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen 

premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting 

tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders 

dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en 

met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de gebouwen is een voorziening 

voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op 

basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de 

werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Het Pakhuis wordt gewaardeerd tegen actuele waarde. Het Pakhuis is geclassificeerd als 

vastgoedbelegging omdat het aangehouden wordt ten behoeve van verhuur.

Op terreinen en gebouwen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de 

bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De financiële vaste activa betreft een lening van de ASVO aan Stichting Pakhuis de Zon.

VLOTTENDE ACTIVA
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en  

geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.  

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de  

vorderingen.

LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen staan de organisatie ter vrije beschikking.

RESERVES
De algemene reserve wordt gevormd door de cumulatieve overschotten c.q. tekorten 

op de exploitatierekening. Het saldo is vrij besteedbaar. 

VOORZIENINGEN 

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen die op 

balansdatum bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 

noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze 

verplichtingen en risico’s niet op activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden 

voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen 

worden geboekt maar die voortkomen uit risico’s die op balansdatum aanwezig zijn. Voor-

zieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in 

de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

De voorzieningen worden niet tegen contante waarde gewaardeerd, omdat het effect van 

de tijdswaarde niet materieel is. De rente die wordt gerekend over de banktegoeden is 

verwaarloosbaar. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 

ALGEMEEN
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, 

aan het jaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de  

verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

RIJKSBIJDRAGEN OCW/EL&I
Onder de Rijksbijdragen OCW/EL&I worden de vergoedingen voor de expctie  

opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW/EL&I. De Rijksbijdragen worden  

toegerekend aan het verslagjaar. 

FINANCIEEL RESULTAAT
De rentebaten en - lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende  

renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat wordt gemuteerd op het eigen vermogen, zoals opgenomen onder de  

overige gegevens en in de toelichting op de balans.

Herwaarderingsreserve

De herwaarderingsreserve wordt bepaald aan de hand van de waarde van het Pakhuis. 

Deze wordt elke 5 jaar door een externe taxateur gewaardeerd.

KASSTROOMOVERZICHT
Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De 

geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten 

en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten



46 47

  

J
A

A
R

V
E

R
S

L
A

G
 _

 J
A

A
R

R
E

K
E

N
IN

G

 



48 49

  

J
A

A
R

V
E

R
S

L
A

G
 _

 J
A

A
R

R
E

K
E

N
IN

G



50 51

  

J
A

A
R

V
E

R
S

L
A

G
 _

 J
A

A
R

R
E

K
E

N
IN

G



52 53

  

J
A

A
R

V
E

R
S

L
A

G
 _

 J
A

A
R

R
E

K
E

N
IN

G

 NIET UIT BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Opbouw spaarverlof  in het kader van Duurzame inzetbaarheid (nieuwe CAO-PO)
Volgens de nieuwe CAO is het in een aantal gevallen mogelijk om een spaartegoed op 

te bouwen dat eerst later tot opname van verlof dan wel uitbetaling zal leiden. Hiertoe 

dienen gedurende het jaar afspraken te worden gemaakt en schriftelijk te worden vastge-

legd. Tot op heden zijn er geen afspraken met individuele medewerkers gemaakt. Er is om 

die reden geen schuld of voorziening opgenomen per 31 december 2021.

Wel is het Bapo verlof voortgezet in het kader van Duurzame inzetbaarheid. De kosten uit 

hoofde van dit Bapo verlof worden verantwoord als periodelast in het jaar van uitbetaling.

Lening Amsterdamse Schoolvereniging voor Opvoeding en Onderwijs (A.S.V.O.) aan 
Stichting Pakhuis de Zon € 150.000
De lening is verstrekt door de Amsterdamse Schoolvereniging voor Opvoeding en Onder-

wijs (A.S.V.O.) aan Stichting Pakhuis de Zon met privaat vermogen. Over de lening wordt 

een rente van 4% berekend. Stichting het Pakhuis de Zon is verplicht het geleende be-

drag binnen 15 jaar terug te betalen. Zowel Stichting Pakhuis de Zon en de Amsterdamse 

Schoolvereniging voor Opvoeding en Onderwijs (A.S.V.O.) hebben het recht de lening ten 

alle tijde vervroegd af te lossen dan wel op te eisen. De lening is achtergesteld op de 

vereniging aan de Stichting Pakhuis de Zon en er zijn geen zekerheden verstrekt.

Hypotheek Triodosbank
De vaste lening faciliteit omvat een totaal bedrag ad € 1.720.000. De faciliteit is beschik-

baar gesteld vanaf 10 november 2016. Gedurende 2021 is er voor € 1.663.350 gebruik 

gemaakt van deze faciliteit.

De aflossing vindt plaats in 109 termijnen van € 4.300 per maand vanaf 1 november 2017. 

In 2021 heeft er een extra aflossing van 

€ 65.000 plaatsgevonden.

Het restant ad € 966.300 wordt ineens afgelost aan het einde van de looptijd (10 jaar na 

aanvang lening, 18 april 2027).

Het rentepercentage bedraagt 2,7% op jaarbasis tot 1 november 2026. De rente wordt 

maandelijks in rekening gebracht.

Er is een eerste recht van hypotheek op de Achtergracht 2 en 2b te (1017WP) Amsterdam 

ad € 1.720.000 te vermeerderen met 37,5% voor rente en kosten waarbij tevens een 

eerste recht van pand is gevestigd. 

Er is een eerste recht van pand verstrekt aan de Triodosbank op alle huidige, en zover 

rechtens mogelijk, toekomstige rechten jegens derden op grond van alle tegenwoordige 

en toekomstige rechten van de Stichting Pakhuis de Zon  voortvloeiende uit overeenkom-

sten van huur/verhuur.
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Van de opbrengst van het verhuur betreft ad. € 170.704 verhuur onroerend goed Pakhuis 

De Zon. Gedurende heel 2021 zijn er geen onderdelen van het Pakhuis De Zon die niet 

verhuurd zijn geweest. 

Van de totale lasten heeft € 10.548 betrekking op het verhuurd onroerend goed Pakhuis 

De Zon. Gedurende heel 2021 zijn er geen onderdelen van het Pakhuis De Zon die niet 

verhuurd zijn geweest. 
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VERPLICHTE TOELICHTING

MODEL E: VERBONDEN PARTIJEN
Overzicht verbonden partijen

Per 31 december 2020 zijn er financiële of organisatorische bande met de volgende 

rechtspersonen

(Beslissende zeggenschap over Stichting Pakhuis De Zon):

Naam Juridische vorm Statutaire zetel Consolidatie
Stichting Pakhuis De Zon Stichting Amsterdam 100%

WNT-verantwoording 2021 Amsterdamse School Vereniging voor Opvoeding en

Onderwijs

De WNT is van toepassing op Amsterdamse School Vereniging voor Opvoeding en Onderwijs. Het

voor Amsterdamse School Vereniging voor Opvoeding en Onderwijs toepasselijke

bezoldigingsmaximum is in 2021 124.000. Dit betreft het bezoldigingsmaximum klasse A.

Het aantal complexiteitspunten is berekend op 4, waarmee Amsterdamse School Vereniging voor

Opvoeding en Onderwijs is klasse A valt:

Driejaarsgemiddelde totale baten: 2

Driejaarsgemiddelde aantal leerlingen: 1

Gewogen aantal onderwijssoorten: 1

Totaal aantal complexiteitspunten: 4

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op

grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
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€ 150.000 begrepen. Deze lening is vanuit het private vermogen verstrekt.

2.1 Het verschil tussen het geconsolideerde en enkelvoudige vermogen bestaat uit het 

vermogen dat toebehoort aan Stichting Pakhuis de Zon.

C. OVERIGE GEGEVENS
CONTROLEVERKLARING
Bij deze verwijs ik u naar de volgende pagina voor de controleverklaring.
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VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING
Het exploitatieresultaat volgens de enkelvoudige staat van baten en lasten over 2021 be-

draagt € 95.202 negatief. Het resultaat wordt als volgt in het eigen vermogen verwerkt:

  

Onttrokken aan Algemene reserve Publiek: 95.202 euro 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Niet van toepassing.
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VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING
Het exploitatieresultaat volgens de enkelvoudige staat van baten en lasten over 2021 be-

draagt €  122.355 positief. Het resultaat wordt als volgt in het eigen vermogen verwerkt:

Toegevoegd aan Algemene reserve : 122.355 euro

Toegevoegd aan de Herwaarderingsreserve: 0 euro

    

  

Onder de langlopende schulden is een lening van de A.S.V.O. ad € 150.000 

(2017: € 150.000) en een lening bij de Triodosbank van € 1.127.808 begrepen.

Onder kortlopende schulden zit ook een rekeningcourant saldo met de ASVO ad 

€ 5.421, welke bij de ASVO onder de vorderingen is opgenomen en in de 

geconsolideerde jaarrekening is geëlimineerd.
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Onder 2.4.9 is ook het rekeningcourant saldo met de ASVO gerangschikt ad € 5.421, 

welke bij de ASVO onder de vorderingen is opgenomen en bij de geconsolideerde 

jaarrekening geëlimineerd is.

De opbrengst van het verhuur Pakhuis De Zon betreft verhuur onroerend goed. 

Gedurende heel 2020 zijn er geen onderdelen van het Pakhuis die niet verhuurd

zijn geweest. 
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KENGETALLEN 

De lasten hebben betrekking op het verhuurd onroerend goed. Gedurende heel 2020 

zijn er geen onderdelen van het Pakhuis die niet verhuurd zijn geweest. 
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Aan de raad van toezicht en  
de directeur-bestuurders van 
Amsterdamse Schoolvereniging voor opvoeding en Onderwijs "A.S.V.O." 
Frederiksplein 37 
1017 XL  AMSTERDAM 
                            
 
 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Amsterdamse Schoolvereniging voor opvoeding en Onderwijs "A.S.V.O." te 
Amsterdam gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel:  
 

 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van Amsterdamse Schoolvereniging voor opvoeding en Onderwijs "A.S.V.O." op 31 december 2021 
en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;  

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- 
en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.  

 
De jaarrekening bestaat uit:  
 

 de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2021;  

 de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2021; en  

 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere   
toelichtingen.  

 
De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Amsterdamse Schoolvereniging voor opvoeding en Onderwijs "A.S.V.O.", zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  
 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a 
WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege 
eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.  
 
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:  

 het bestuursverslag;  

 de overige gegevens; 

 de bijlagen.  
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  
 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 is vereist. 

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 
2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 
de directeur-bestuurders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de 

in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van 
het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 
 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurders en de raad van toezicht voor de jaarrekening  
de directeur-bestuurders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. de directeur-bestuurders is ook verantwoordelijk voor 
het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 
'2.3.1. Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. In dit kader is de directeur-bestuurders 
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directeur-bestuurders noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directeur-bestuurders afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om 
haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet de directeur-
bestuurders de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directeur-bestuurders het 
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. de directeur-bestuurders moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 
jaarrekening.  
 
de raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 
van de onderwijsinstelling.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende 
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers 
op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit:  
 

 het identificeren en inschatten van de risico’s:  
- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;  
- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van   
 materieel belang zijn; 

 het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid 
in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing;  

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 

als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte 
financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directeur-
bestuurders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

 het vaststellen dat de door de directeur-bestuurders gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als 
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; 
en  

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en 
of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang 
zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht 
op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren 
werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de 
groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een 
controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.  
 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.  
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