
 

 

 

1 

 

 Stichting Interconfessioneel 

VO Gregor Mendel

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Interconfessioneel (RK/PC) 

Voortgezet Onderwijs Gregor Mendel 

Haarlem 

Bestuur: 85425 Brinnummer: 07FH00 

 

Jaarstukken 2019 (Bestuursverslag & Jaarrekening) 

 

 

GELIJKWAARDIG 

TRANSPARANT 

DE WIL OM TE LEREN 

 

Op weg naar 

WENDBAAR EN WEERBAAR 

 

 

 

  



 

 

 

2 

 

 Stichting Interconfessioneel 

VO Gregor Mendel

 

Inhoudsopgave 

 

 Jaarstukken 2019 Blz 

   

1. Transitie in 2019 3 

2. Visie op leidinggeven 5 

3. Kwaliteitsbeleid 5 

4. Strategisch Personeelsbeleid (maatschappelijke thema’s jaarverslag: artikel 4 lid 6) 8 

5. Onderwijs 10 

 a. Resultaten 10 

 b. Passend Onderwijs (maatschappelijke thema’s jaarverslag: artikel 4 lid 6) 13 

 c. Toetsing en Examinering (maatschappelijke thema’s jaarverslag: artikel 4 lid 6) 14 

6. Verplichte thema’s 16 

 a. Treasurystatuut 16 

 b. Sectorspecifiek 16 

7. Visie en besturing 17 

 a. Missie visie 17 

 b. Organisatie 17 

 c. Organogram 18 

 d. RvT 19 

 e. MR 19 

8. Continuïteitsparagraaf 19 

9. Toekomstige ontwikkelingen 21 

10. Financieel verslag (kengetallen & jaarrekening) 22 

 a. Kengetallen 22 

 b. Resultaatanalyse 23 

 c. Treasury management 26 

 d. Continuïteitsparagraaf 27 

 e. Rapportage interne risicobeheersings- en controlesysteem 29 

 f. Risico’s en onzekerheden 29 

11. Rapport inzake jaarstukken 2019 30 

 

  



 

 

 

3 

 

 Stichting Interconfessioneel 

VO Gregor Mendel

 

 

1. Transitie in 2019 

Bestuur (1 januari tot en met 31 juli) en de Raad van Toezicht over 2019 (1 augustus tot en met 31 

december) 

Samenstelling van de Raad van Toezicht 

De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) is dezelfde als het voormalig bestuur van de Stichting. 

Het toezichthoudende bestuur bestaat uit 7 leden. In het overgangsjaar: van toezichthoudend bestuur naar 

Raad van Toezicht, is Gerard Jägers nog één jaar blijven zitten om de Raad te versterken. Dit was niet 

conform Code Goed Bestuur (art 103, eerste lid, onder a, WVO). 

De heer Jägers heeft te kennen gegeven dat dit schooljaar het laatste voor hem zal zijn als RvT-lid. 

Volgens de nieuwe statuten van de Stichting heeft hij de maximale zittingstermijn overschreden. 

Mevrouw van Everdingen bereikt in 2020 het einde van de nieuwe maximale zittingstermijn en zal einde 

schooljaar 2019-2020 uittreden. 

De raad ontvangt geen vergoedingen. 

Algemeen 

Per 1 augustus is met aangepaste statuten het RvT model in werking getreden. Per die datum is ook de 

nieuwe rector-bestuurder Jan-Mattijs Heinemeijer benoemd als opvolger van rector John Gooijers. Het 

bestuur van de Stichting is per die datum RvT geworden.                  

Good governance 

Voor het goed functioneren van het Raad van Toezichtmodel is het belangrijk om de 

informatievoorziening tussen de leden van de Raad van Toezicht en de Bestuurder goed te regelen. Het op 

tijd kunnen beschikken over de juiste informatie zorgt ervoor dat de RvT haar taak naar behoren uit kan 

voeren. Bij de conversie van Bestuur naar RvT is met advisering van de Vereniging voor katholiek en 

christelijk onderwijs (Verus) het toezicht proces ingericht. Belangrijke uitgangspunten zijn het Intern 

toezichtkader Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs Gregor Mendel en afspraken over 

informatievoorziening – het informatieprotocol. Deze zijn verwerkt in een jaarkalender van activiteiten en 

te ontvangen documentatie voor de RvT. De RvT houdt o.a. toezicht op basis van diverse management 

rapportages en een risico-inventarisatie. Naast de informatie die de rector-bestuurder aanlevert heeft de 

raad een schema voor gesprekken opgesteld om voeling te houden met verschillende geledingen in de 

school. In dit kader wordt jaarlijks overlegd met: 

• Delegatie van docenten; 

• Delegatie van onderwijsondersteunend personeel; 

• Afdelingsleiders; 

• Conrectoren; 

• De MR. (2 x keer per jaar); 

• De leerlingenraad. 
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Daarnaast zijn er natuurlijke contactmomenten tijdens de bijzondere bijeenkomsten op school. Het 

contact met de ouders loopt via de oudergeleding in de MR. 

Verder houdt de RvT de vinger aan de pols door de ontwikkeling van afgesproken kengetallen te volgen. 

Uiteraard heeft de raad informele contacten in en om de school en worden de berichten in de media (print 

en online) gevolgd. 

Bijzondere aandacht is er uiteraard ook voor het percentage geslaagden voor de eindexamens; deze waren 

ook dit jaar weer bijzonder hoog. 

Vanaf aug 2019 is de samenstelling van de RvT de volgende: 

Lid Bestuursfunctie Specifieke 

aandachtsgebieden 

Functies Aftreden 

Hans Koster Voorzitter (audit en 

renumeratie) 

Governance, ict, 

personeel, 

vertrouwenspersoon. 

Senior Audit 

Manager bij 

ABNAMRO & 

Voorzitter 

Kennisgroep 

Betalingsverkeer 

NOREA 

 

Ramon van 

den Dungen 

Lid (audit commissie) 

& namens de MR 

Personeel, formatie, 

financiën, juridische 

en bestuurlijke zaken 

Ex-HR-directeur 

ABN-AMRO 

Adviseur Docent bij 

HES en WEKA/RSM 

Toezichthouder 

 

Bea van 

Everdingen 

 

Vice-voorzitter 

(onderwijscommissie) 

Algemeen, personeel, 

formatie, directie, 

juridisch en 

bestuurlijke zaken. 

Hoofd 

Wetenschappelijke 

Ondersteuning Hoge 

Raad der 

Nederlanden & 

(Loopbaan)coach 

2020 

Gerard Jägers 

 

Lid (renumeratie) Governance, 

onderwijs, leerlingen 

en jaarbeleid, 

veiligheid 

Manager energie-

efficiency bij Tata 

Steel (tot 1/11), 

Lid Omgevingsraad 

Schiphol 

2020 

Clemens 

Berendsen 

Lid (audit commissie) Personeel, onderwijs, 

financiën. 

Directeur Haagse 

Hogeschool  
 

Annemarie 

Mulder 

Lid (renumeratie) Ouders, faciliteiten, 

veiligheid 

General manager Site 

Facilities, Tata Steel 
 

Lisa Kramer 

 

Lid (onderwijs 

commissie) 

Onderwijs, leerlingen 

en jaarbeleid 

Onderwijskundige 

Pabo-docent op de 

Haagse Hogeschool 

Schoolcoach 

 

 Nb 1. De RvT ontvangt geen vergoedingen. 
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2. Visie op Leidinggeven   

Leidend voor de besturingsfilosofie binnen het Mendelcollege is de visie op leidinggeven. Het 

managementstatuut geeft het wat en wie aan; de visie op leidinggeven bepaalt daarnaast het hoe. 

De visie op leidinggeven is gebaseerd op 3 pijlers: 

• Gelijkwaardigheid. 

Het vertrekpunt van gelijkwaardigheid is de erkenning van elkaars rol en de waardering voor 

ieders professionele inbreng. 

  

• Transparantie. 

De basis van dit principe gaat verder dan ‘samen door een deur kunnen’. Het is een wijze van 

samenwerken die de gehele schoolleiding als team veronderstelt; elkaar opzoeken, informeren, 

met elkaar sparren en elkaars afhankelijkheid als meerwaarde accepteren, zijn de kenmerken van 

dit principe. Samen zijn wij verantwoordelijk voor onze stichting: wij zijn trots op elkaar. 

• De wil om te leren. 

 De wil om te leren en te veranderen is een vanzelfsprekendheid in onze organisatie. De mate van 

willen leren wordt o.a. zichtbaar in de mate van het organiseren van eigen feedback en de 

presentatie van eigen resultaten (verantwoording). Zoeken naar verbetering (verandering) van de 

kwaliteit van ons werk is de focus en het vertrouwen in de professionaliteit is de basis van onze 

organisatie. De eigen rol willen invullen veronderstelt dat leidinggevenden nooit zijn of haar 

invloedsfeer (speelveld) verlaat. Je bent eigenaar van je deskundige inbreng en in je handelen 

voorbeeld voor anderen. 

3. Kwaliteitsbeleid 

In het schoolplan 2015-2019 heeft het Mendelcollege, uitgaande van de missie en visie de 
beleidsvoornemens voor de komende periode vastgelegd. Een belangrijke doelstelling, 
neergelegd in zowel de visie als in specifieke beleidsvoornemens, is het continu streven naar 
kwaliteit.  
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Onder kwaliteit verstaat het Mendelcollege het op systematische wijze en continu nagaan of 
waargemaakt is wat in plannen en beleidsvoornemens vastgelegd is. Kwaliteitszorg is het middel 
om dit proces te sturen. Kwaliteitszorg, vertaald in beleid, kan helpen te achterhalen waarom een 
gesteld doel niet is behaald door een scala van middelen in te zetten bij de determinatie van het 
probleem. 

Kwaliteit van onderwijs is relevant voor het Mendelcollege zelf, maar ook voor externe partijen 
zoals ouders, leerlingen, basisscholen, vervolgonderwijs en de overheid (Inspectie voor 
Onderwijs). De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken (van alle scholen) zijn zichtbaar op 
de website Scholen op de Kaart. 

 

Opzet 

Als basis van elke activiteit op het gebied van kwaliteitszorg hanteren we de PDCA-cirkel. 
Kortom we werken cyclisch. We plannen, gaan aan de slag, we monitoren en stellen bij waar 
nodig. 

Het doorlopen van het volledige kwaliteitstraject, inclusief de toetsing door derden, duurt steeds 
vier jaar. In die periode dient de PDCA-cirkel op alle beleidsterreinen doorlopen te zijn. In de 
praktijk zullen op tal van gebieden de activiteiten met een hogere frequentie plaatsvinden. 

Het toetsingskader VO opgesteld door de Inspectie van Onderwijs, staat aan de basis van de 
activiteiten met betrekking tot kwaliteitszorg. De activiteiten kennen een verschillende 
frequentie. In de jaarplannen voeren we de acties uit zoals benoemd in onderstaand schema: we 
liggen hierbij op koers. 
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Activiteiten 

matrix 

kwaliteitszorg  

   Periode 

2018-2022 

   

Domein Activiteiten Wie Fr

eq

ue

nti

e 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Visie en beleid 

  

  

Opstellen 

schoolplan 

Rector-

bestuurder 

1x 

per 

4 

jaa

r 

    x   

 Tussentijdse 

evaluatie 

schoolplan 

Resulterend in 

opbrengstenver

slag en 

activiteitenplan 

Rector-

bestuurder 

1x 

per 

jaa

r 

x x x x 

Kwaliteitszorg 

Opbrengsten 

  

IDU-gegevens Schoolleiding 1x 

per 

jaa

r 

Sept Sept Sept sept 

 Analyse 

examenresultat

en, 

sectiegesprekk

en en opstellen 

examennotitie 

Scgoolleiding 1x 

per 

jaa

r 

Okt-dec Okt-dec Okt-dec Okt-dec 

 Analyse 

rekentoets 

Rekencoördin

ator  

1x 

per 

jaa

r 

  Sept Vervallen Vervallen 

Kwaliteitszorg  

Schoolklimaat 

en veiligheid 

Enquête via 

Scholen op de 

Kaart bij 

leerlingen klas 

1 en klas 3 

Kwaliteitscoör

dinator 

  

1x 

per 

jaa

r 

Voorjaar Voorjaar  Voorjaar  Voorjaar  

  EMOVO 

(GGD) 

Elektronisch 

Monitor en 

Voorlichting 

bij leerjaar 2 en 

leerjaar 4 

  1x 

per 

4 

jaa

r 

Uitgesteld 

naar 2020 

(i.v.m. 

gelijke 

landelijke 

afname) 

    Najaar 

Kwaliteitszorg  

Tevredenheid 

Enquête via 

Scholen op de 

Kaart bij 

leerlingen klas 

1 en klas 3 

Kwaliteits- 

Coördinator  

1x 

per 

jaa

r 

Voorjaar Voorjaar  Voorjaar  Voorjaar  

  Enquête via 

Scholen op de 

Kwaliteits- 

Coördinator  

1x 

per 

Voorjaar Voorjaar  Voorjaar  Voorjaar  
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Kaart bij 

ouders klas 1 

en klas 3 

jaa

r 

  Enquête via 

Scholen op de 

kaart bij 

medewerkers 

Mendelcollege 

Kwaliteits- 

Coördinator 

1x 

per 

3 

jaa

r 

April     April 

  

  

              

Kwaliteitszorg 

IPB 

  

Jaargesprekken 

OP en OOP: 

Instrumenten 

(leerling- en 

collega 

vragenlijst, 

lesbezoek) 

  

Schoolleiding 1x 

per 

jaa

r 

Doorlopen

d 

Doorlopen

d 

Doorlopen

d 

Doorlopen

d 

  Beoordeling 

nieuwe 

docenten: 

lesbezoek, 

functionerings

gesprek, 

beoordelingsad

vies 

Schoolleiding   Okt-maart Okt-maart Okt-maart Okt-maart 

Kwaliteitszorg 

Zorg 

  

Opstellen en 

analyse 

zorgbeleid en 

bijbehorende 

activiteiten 

Zorg- 

coördinator  

1x 

per 

jaa

r  

September September September September 

Kwaliteitszorg 

HR 

Analyse 

onbevoegd en 

onderbevoegd 

P&O  1x 

per 

jaa

r 

Januari Januari Januari Januari 

Kwaliteitszorg 

PR &  

aanmelding 

Analyse 

aanmeldingen 

en 

marktaandeel 

PR & School- 

Leiding 

1x 

per 

jaa

r 

April April April April 

 

 

4. Strategisch personeelsbeleid   

Personeelsbeleid is een beleidsterrein waarbij wettelijke kaders een grote rol spelen, denk aan: de 

CAO, de wet BIO, de invoering van de functiemix en de lerarenbeurs. Het personeelsbeleid zal 

zich de komende jaren verder ontwikkelen in de richting van het op maat leidinggeven aan 

medewerkers in een open organisatie, op een flexibele, motiverende en op de organisatie 

afgestemde wijze. De vraag aan de medewerkers zal steeds vaker zijn: ‘Wat heb jij nodig om je 

werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Dit ook in het kader van de werkdruk discussie. Op dat 



 

 

 

9 

 

 Stichting Interconfessioneel 

VO Gregor Mendel

 

vlak wordt er gesproken over concrete maatregelen om de werkdruk te verminderen. Dat zijn 

soms generieke maatregelen en soms hele specifieke. M.n. leeftijd- en afdelingsafhankelijk.  

 

In 2019 heeft er een heroriëntering plaatsgevonden op ‘the line of sight’ van het Mendelcollege 

m.b.t. Strategisch-HRM (S-HRM). Dit paste ook bij het opstellen van het schoolplan 2020-2024.  

 

Kernpunten daarin zijn: wat is de visie op leidinggeven en wat is ons onderwijskundig verhaal: 

onze bedoeling. Kortom hoe dragen alle medewerkers; OP en OOP daaraan bij. Dat heeft ook 

invulling gekregen bij de benoeming tot LC en LD docent.  

 

Tevens hebben we stil gestaan bij de lijn verantwoordelijken. Ten eerste een herverdeling van 

directie portefeuilles (aspecten daarin zijn: affiniteit, kwaliteit en werkdruk balans) en 

heroriëntatie op de functie van afdelingsleiding. Waarbij we een onderverdeling hebben gemaakt 

in leidinggeven aan personeel (hiërarchisch), onderwijs (functioneel) en organisatie 

(operationeel).  

 

M.b.t. de docenten hebben we onze schoolopdracht (her)benoemd. Het gaat daarbij om 

kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Het gesprek, de focus, is nu hoe dat terugkomt in 

lessen. In deze constellatie is het OOP ondersteunend aan de opdracht die leidend is voor 

schoolleiding en docenten. Uiteraard komt dit terug in sollicitaties, lesbezoeken en de 

gesprekscyclus. 
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5. Onderwijs 

a. Resultaten 

Mavo: slaagpercentage 2016 t/m 2019  
  

Schooljaar  Aantal lln MC MC  Landelijk Percentiel Gemiddeld 

CE 

Mendel  
2015-2016  78  91 %  94%  23  6.51  
2016-2017  98  91%  93%  32  6.52  
2017-2018  82  95 %  93%  60  6,58  
2018-2019  66  96 %  93%  62  6,54  

  

Regionale Benchmark 2016, 2017, 2018 en 2019  

  

  2015-

2016  
(aantal ll) 

Gem. 

CE  
2016-

2017  
(aantal ll) 

Gem. 

CE-

cijfer  

2017-

2018 (aantal ll) 

Gem. 

CE-

cijfer  

2018-

2019 (aantal ll)  
Gem. 

CE-

cijfer  

Schoter  92% (75)  6.4  98,4% 

(62)  
6,3  91% (61)  6.3  91% (79)  6.3  

Coornhert  98 % 

(111)  
6.5  85,1% 

(94)  
6,4  87% (83)  6.3  91% (60)  6.4  

Hartenlust  95% (85)  6.5  95% 

(101)  
6,7  94% (101)  6.4  94% (82)  6.6  

Rudolf 

Steiner  
    88%  6,3  88%  6.3  90% (6.2)  6.2  

  

Net als vorig jaar scoort onze mavo-afdeling dit jaar bijzonder hoog met maar liefst 96% 

geslaagden. Het gemiddeld CE-cijfer is eveneens boven landelijk gemiddelde. Docenten zijn 

betrokken bij de leerlingen en zorgen samen ook voor een goede sfeer in en rond de lessen. 
 

Havo: slaagpercentage 2016 t/m 2019  
  

Schooljaar  Aantal lln MC  MC  Landelijk Percentiel  Gemiddeld 

CE 

Mendel  
2015-

2016  
162  93 

%  
89 %  78  6.55  

2016-

2017  
135  90% 87%  65  6.54  

2017-

2018  
149  95% 88%  89  6.57  

2018-

2019  
163  98% 88%  98  6.60  
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Regionale benchmark 2016, 2017, 2018 en 2019  

 

  2015-

2016  
(aantal ll) 

Gem. 

CE-

cijfer  

2016-2017 

(aantal ll) 

Gem. 

CE-

cijfer 

2017-

2018 (aantal ll) 

Gem. 

CE-

cijfer  

2018-

2019   
(aantal ll) 

Gem. CE-

cijfer  

Schoter  85,6% 

(97)  
6.3  91,5% 

(71)  
6,5  98% (47)  6.6  88.5% 

(77)  
6.2  

Kennemer 

lyceum  
80.6 % 

(67)   
6.3  93,1% 

(58)  
6,4  86% (72)  6.5  91% (79)  6.4  

Coornhert 86.4 % 

(176)  
6.2  80,9% 

(152)  
6,3  79% (181)  6.0  82% 

(130)  
6.3  

Ichthus  92.6 % 

(108)  
6.4  87,6% 

(137)  
6,4  92% (135)  6.4  91% 

(114)  
6.4  

S. Maria  82,5 % ( 

160)   
6.3  94,5 % 

(146)  
6,4  92% (129)  6.4  91% 

(158)  
6.4  

  

Ons streven om een slaagpercentage hoger dan landelijk gemiddelde te behalen is wederom 

gehaald. Ten opzichte van de regionale benchmark scoorden we afgelopen jaar bijzonder 

goed. Het hoge gemiddelde CE-cijfer geeft aan dat we het goed slaagpercentage ook realiseren 

doordat leerlingen goed voorbereid zijn op CE.  

 

Vwo: slaagpercentage 2016 t/m 2019  
  

Schooljaar  Aantal lln MC MC  Landelijk  Percentiel Gemiddeld 

CE 

Mendel  
2015-2016  117  89 

%  
91 %  28  6.50  

2016-2017  110  95% 91 %  73  6.68  

2017-2018  126  96% 92 %  81  6.68  

2018-2019  113  95% 91%  76  6.60  

  

Regionale Benchmark 2015, 2016, 2017 en 2018  

  

  2015-2016 

(aantal ll) 

Gem. 

CE-

cijfer 

2016-2017 

(aantal ll) 

Gem. 

CE-

cijfer  

2017-

2018 (aantal ll) 

Gem. 

CE-

cijfer  

2018-

2019 (aantal ll) 

Gem.  

CE-

cijfer  
Schoter  86,7 % 

(30)  
6.4  93,5% 

(31)  
6,5  88% (14)  6.9  90% (26)  6.3  

Kennemer 

Lyceum  
89,9 % 

(108)  
6.5  89,7% 

(78)  
6,5  90% (80)  6.5  93% (87)  6.5  

Coornhert  94,4 % 

(79)   
6.5  94% (87)  6,8  91% (110)  6.4  82% (88)  6.4  

Ichthus  87,8 % 

(74)   
6.5  92,8% 

(69)  
6,8  93% (82)  6.5  90% (93)  6.5  

Sancta Maria 76,2 % 

(101)  
6.1  90,7% 

(150)  
6,3  93% (140)  6.4  92% (132)  6.4  
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Afgelopen jaar lag het slaagpercentage weer boven het landelijk gemiddelde. Ook qua gemiddeld 

CE-cijfer behoorde het Mendelcollege bij de hoogst presterende scholen. Ten opzichte van de 

regionale benchmark doen we het uitstekend, zowel qua slaagpercentage als CE-cijfers. Net als 

op de havo bereiken we het goede resultaat door onze leerlingen goed voor te bereiden op het 

CE.  

  

  

Conclusies en aandachtspunten  

   

Doelen die we ons de afgelopen jaar gesteld hebben:  

1. Slaagpercentage dat gelijk of hoger is dan de landelijke percentages. Deze resultaten 

willen we niet realiseren ten koste van (beperking van) de doorstroompercentages  

2. CE-resultaten minimaal gelijk aan landelijk gemiddelde  

3. Gemiddelde SE-resultaten per vak niet meer dan een 0,5 hoger, respectievelijk 0,5 lager 

dan het gemiddelde CE-cijfer  

4. Kwaliteit van de organisatie en de examens waarborgen  

 

Doel 1:   

Mavo: Behaald   

Examenresultaten op de mavo waren afgelopen jaar uitstekend. Zowel hoger dan landelijk, 

maar vaak ook beter dan de benchmark. Percentiel 62  

Havo: Ruim behaald.   

Examenresultaat was afgelopen jaar uitzonderlijk goed. Ons streven om 

een slaagpercentage hoger dan het landelijk gemiddelde te behalen is 

voor de zesde opeenvolgende keer gerealiseerd. Percentiel 98  

Vwo: Ruim behaald  

Voor het 3e opeenvolgende jaar ligt het percentage boven het landelijk. Percentiel 76  

 

Doel 2:   

Mavo: Ruim behaald.  

Qua gemiddeld CE-cijfer heeft de mavo het ten opzichte van landelijk ook heel goed gedaan. 

Percentielscore is maar liefst 81.  

Havo: Ruim behaald.  

We behoren bij de best presterende scholen met een percentiel van 94 (slechts 6% van de scholen 

doet het beter)  

Op een vak na, scoren alle vakken boven landelijk gemiddelde en maar liefst bij zeven vakken is 

het percentiel boven de 75.   

Vwo: Ruim behaald  

Ook hier behoren we bij de beste scorende scholen met een percentiel van 77. Twaalf vakken 

boven landelijk gemiddelde en bij zeven vakken is percentiel > 75.  
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Doel 3:   

Mavo: Behaald.   

Gemiddelde afwijking tussen CE en SE is - 0,07 (landelijk 0,1) en valt daarmee ruim binnen de 

norm van 0,5. Alleen bij de Kunstvakken is er een groot verschil tussen SE en CE  

Havo: Behaald.   

Gemiddelde afwijking tussen CE en SE is -0,21 (landelijk 0,0). De cijfers voor CE liggen 

gemiddeld dus iets hoger dan het SE. Alleen bij Frans en Kunst ligt het SE boven het CE-cijfer.   

Vwo: Behaald.  

Gemiddelde afwijking tussen CE en SE is -0,08 (landelijk 0,2). Alleen bij de secties Nederlands 

en economie ligt het verschil rond de 0,5.   

  

Doel 4:   

Behaald.  

Tevredenheid onder alle betrokkenen over de kwaliteit van de organisatie. Er hebben zich geen 

incidenten voorgedaan.   

   

Conclusie  

Alle doelstellingen zijn behaald:  

We kunnen net als in 2018 terugkijken op uitstekende examenresultaten. Het zal lastig zijn de 

uitzonderlijke goede slaagpercentages te evenaren. Vanzelfsprekend doet iedereen dit jaar 

weer zijn best om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen.   
 
 

 

b. Passend Onderwijs 

In het kader van de Wet op het Passend onderwijs is recent een schoolondersteuningsprofiel 

opgesteld, waarin duidelijk omschreven is op welke wijze de school invulling geeft aan de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van haar leerlingen. De begeleiding van leerlingen vindt in 

eerste aanleg plaats door de mentor, die op het Mendelcollege een centrale rol speelt. De 

mentoren zijn altijd het eerste aanspreekpunt voor zowel leerlingen als ouders. Leerlingen die 

meer zorg nodig hebben dan vakdocent en mentor kunnen geven, worden na overleg met de 

afdelingsleider aangemeld bij de zorgcoördinator. In overleg met de ouders en de leerling wordt 

gekeken welke aanvullende zorg nodig is. De interne zorgcommissie bestaat uit een 

zorgcoördinator, een trajectgroepbegeleider, counselors, remedial teachers, trainers 

faalangstreductie en sociale vaardigheid. De school onderhoudt intensief contact met 

schoolmaatschappelijk werk, CJG-coach, jeugdarts en de leerplichtambtenaar. Het 

Mendelcollege beschikt daarnaast over een eigen trajectvoorziening.  

We willen onderwijs en zorg op maat bieden binnen de mogelijkheden van de school. Als gevolg 

van Passend onderwijs is de noodzaak van goede begeleiding vanuit verschillende invalshoeken 

groter geworden en daarmee ook de noodzaak van en behoefte aan scholing om met een grotere 

diversiteit aan leerlingen om te kunnen gaan. Docenten en mentoren werken handelingsgericht 

en er wordt uitgegaan van de onderwijsmogelijkheden in plaats van de beperkingen van de 

leerling. Er is intensief overleg met ouders en kind, waarbij de verantwoordelijkheid gedeeld 

wordt. De spil in de leerlingbegeleiding is de mentor.  
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De verantwoording van de subsidiegelden zijn in doelstellingen geformuleerd:  

• Het pedagogisch handelen van de medewerkers van de school te versterken/te vergroten. Alle 

docenten houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Zij hebben kennis en praktische 

vaardigheden om te differentiëren tussen leerlingen. Docenten zijn in staat een veilige en rustige 

werksfeer in hun lokaal te krijgen. 

• Docenten stemmen hun pedagogisch-didactisch handelen af op de behoefte van de leerling. 

Mentoren, docenten en leden van het zorgteam werken handelingsgericht.  

• Schoolniveau: Afname van de afstroom (intern en extern van leerlingen). Afname van interne en 

externe afstroom met 10%. 

• (Drempelloze) Doorstroom 4 mavo naar 4 havo en 5 havo naar 5 vwo. 

o Het verbeteren van leervaardigheden van instromende leerlingen, vooral op het 

gebied van plannen. 

o Het wegwerken van hiaten in kennis/doorontwikkeling van aansluitprogramma's. 

o Het vergroten van het zelfvertrouwen van instromende leerlingen in de nieuwe 

school/ klas. 

o Vergroten van coachvaardigheden van docenten. 

 

c. Toetsing en Examinering 

In juni 2019 is er een inspectiebezoek geweest gericht op ons Programma van Toetsing en 

Examinering (PTA).  

Vanuit het inspectierapport:”Op het Mendelcollege is sprake van een duidelijke organisatie van 

de toetsing en afsluiting. De verschillende taken en verantwoordelijkheden zijn goed belegd en 

voor iedereen duidelijk. Medewerkers en leerlingen zijn zich bewust van de ernst van de 

examinering en er is niemand die lichtvaardig denkt over het proces van toetsing en afsluiting. 

Het proces wordt strak aangestuurd vanuit de schoolleiding en er zijn diverse 

evaluatiemomenten, zowel op het gebied van de inhoud als het proces van examinering. Hieruit 

volgen waar nodig verbeterplannen die opnieuw onderdeel uitmaken van het cyclische proces 

van kwaliteitszorg”. 

Al met al was de feedback positief, neemt niet weg dat er een (kleine) herstelopdracht uit is 

gekomen. Die is uitgevoerd en door de inspectie akkoord bevonden.  
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o Herstelopdrachten  

 

De genoemde herstelopdrachten zijn vóór de zomervakantie uitgevoerd en gecommuniceerd (ISD 

en vervolgens mail) naar de Inspectie: 

 

1. In het PTA 5 vwo worden de onderdelen van het eindexamenprogramma beschreven (domeinen 

toevoegen) (art. 7EB) 

2. De maatregelen die de directeur kan nemen bij onregelmatigheden zijn op juiste wijze 

opgenomen in het PTA-examenreglement. Een afschrift van een besluit zal in afschrift aan de 

Inspectie gestuurd worden (art. 5 EB). 

3. De MR heeft voor de zomervakantie ingestemd met het PTA en het examenreglement (art. 10 

WMR). 

 

Bovendien heeft de directie een, zoals door de Inspectie mondeling gevraagd, analyse uitgevoerd 

van het cijfer 1.0 en 1.1 in het examendossier 5 VWO. 

 

o Uitgangspunten bij PTA: volledigheid, controleerbaarheid en formele werkwijze 

 

Het inspectiebezoek en de daaruit voortkomende herstelopdrachten hebben schoolbreed (alle 

afdelingen) geleid tot een aantal acties. Enerzijds om de herstelopdrachten in orde te maken, 

anderzijds zijn er ook verdergaande gesprekken gevoerd met secties en examinatoren over de 

noodzaak van een formele werkwijze bij alle onderdelen van het PTA en volledige 

controleerbaarheid van het PTA en examendossier.  

Dus controleerbaarheid (niet alleen door examinatoren maar ook door het examensecretariaat (i.c. 

directie en afdelingsleiders)), formele werkwijze (het examenreglement is op alle onderdelen van 

het examen van toepassing; dit ook ter voorkoming van mogelijke onvolkomenheden als gevolg van 

een ‘informele’ werkwijze bij deel SE’s/verzamelcijfers) en volledige beschrijving van de onderdelen 

van het eindexamenprogramma zijn belangrijke uitgangspunten bij de totstandkoming van het PTA. 

De vaksecties hebben deze criteria toegepast voor de PTA’s van dit nieuwe schooljaar 2019-2020. 

 

o Cijfer 1.0 in examendossier en ‘INH’ 

 

In het PTA is artikel 5.3 (en 5.4) opgenomen: ‘Bij afwezigheid van een leerling bij enig onderdeel van 

het schoolexamen noteert de docent in Magister de signaleringscode ‘INH’. ‘INH’ betekent dat de 

leerling afwezig was en dat de afdelingsleider beslist of deze afwezigheid geoorloofd of niet-

geoorloofd was’. 

 

Met de secties en docenten is besproken en schriftelijk gecommuniceerd dat het cijfer 1.0 wettelijk 

gezien slechts 2 dingen kan betekenen (er ligt een werk onder met beoordeling 1.0 of het is een 

formele sanctie bij onregelmatigheid of ongeoorloofd verzuim). 
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o Speerpunt schooljaar 2019-2020 

 

Deze bewustwording en uitgangspunten hebben er inmiddels toe geleid dat de verzamelcijfers uit 

de PTA’s verdwenen zijn. We noemen deze nu ‘SE-toetsen met een klein percentage’. Een deel van 

de secties heeft deze kleine SE-toetsen inmiddels afgeschaft. Vanuit het Onderwijsberaad is een 

werkgroep gestart die aan de slag gaat met het thema ‘Toetsbeleid’, een voortzetting van de in 2017 

gestarte schoolbrede discussie over dit onderwerp. De (voormalige) deel SE’s (= SE’s met klein 

percentage) zijn onderdeel van dit thema.  

Onderwijskundige argumenten spelen daarin een belangrijke rol. Tevens bekijken we op welke 

punten we het schoolexamen op dit moment een schooleigen gezicht geven en of we dit in deze 

mate willen continueren (of bijv. uitbreiden). Een mooi voorbeeld is het onderdeel debatteren, als 

schooleigen onderdeel. Onderdeel van het gesprek is ook de vraag in hoeverre ons schoolexamen 

voldoet aan het criterium ‘afsluitend karakter’. 

Kortom, een gedegen onderwijskundig gesprek over het belangrijke thema ‘Toetsing en 

examinering’ is gaande. We zijn ons ervan bewust dat in augustus 2020 de vo-scholen ook verplicht 

zijn hiervoor beleid ontwikkeld te hebben. 

 

6. Verplichte thema’s 

a. Treasury Statuut 

Het Treasury statuut is geactualiseerd n.a.v. de bevindingen van de accountant in de 

management letter en is op 10 maart 2020 in de vergadering met de RvT besproken. 

b. Sectorspecifiek (maatschappelijke thema’s jaarverslag: artikel 4 lid 6) 

o Strategisch Personeelsbeleid. Hfst 3 

o Passend Onderwijs. Hfst 5 

o Toetsing en examinering. Hfst 5 
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7. Visie en besturing 

a. Missie en visie 

Het Mendelcollege heeft als doelstelling het bevorderen en in stand houden van voortgezet 

onderwijs op interconfessionele grondslag in de regio Haarlem.  

De school heeft een onderwijsaanbod dat zich richt op de vorming van de gehele mens. Zij 

streeft goed onderwijs na, zodat kennis en vaardigheden de leerlingen helpen verantwoordelijk te 

zijn voor zichzelf en de wereld om zich heen; om van mens tot medemens te worden. Van mens 

tot medemens gaat over oprechte interesse in elkaar. De betrokken en deskundige docenten 

begeleiden hierin. 

b. Organisatie 

Good governance 

Het bestuur heeft eind 2011 gekozen voor het bestuur/directie model voor het toepassen van de 

good governance principes. Dit gebeurt op basis van de Wet goed onderwijs, goed bestuur. De 

verdeling van toezichthoudende en uitvoerende taken is geregeld in een management statuut 

waarin de rector voor de meeste taken gemandateerd is. Het bestuur is intern toezichthouder. 

In aug. 2019 is het bestuursmodel over gegaan naar een College van Bestuur (rector-bestuurder) 

en een RvT. Samen met Verus zijn er gesprekken geweest in aug en sept 2019 om de nieuwe 

rollen te duiden en op te pakken. Daarmee is er ook een geactualiseerd managementstatuut 

vormgegeven. 

De RvT houdt o.a. toezicht op basis van diverse managementgegevens, en een risico-

inventarisatie. In principe gaat het daarbij om het bewaken van de kwaliteit, identiteit en 

continuïteit. Naast de informatie die het college van bestuur (rector-bestuurder) aanlevert heeft 

de RvT een schema opgesteld om voeling te houden met verschillende geledingen in de school. 

In dit kader wordt jaarlijks gesproken met: 

• Een delegatie van docenten 

• Een delegatie van onderwijsondersteunend personeel; 

• Een delegatie van de leerlingenraad; 

• De afdelingsleiders; 

• De twee conrectoren; 

• De MR. (2 x keer per jaar) 

Daarnaast zijn er natuurlijke contactmomenten tijdens de bijzondere bijeenkomsten op school. 

Het contact met de ouders loopt via de oudergeleding in de MR. 

Reguliere vergaderingen 
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Het bestuur heeft 6 formele reguliere vergaderingen gehouden in 2019. Deze zijn steeds 

begonnen met een vergadering van alleen de toezichthouders. Daarna wordt vergaderd in 

aanwezigheid van de directie. 

De vergaderthema’s in 2019 kregen inhoud aan de hand van de continuïteits-paragraaf: 

• Leerlingaantallen  

• Onderwijsresultaten 

• Personeel 

• Fysieke en sociale veiligheid 

• Financiële situatie 

• Huisvesting 

• ICT 

• Identiteit 

Organisatie van de Schoolleiding. 

Het Mendelcollege wordt aangestuurd door een schoolleiding van 10 mensen. De directie bestaat 

uit drie mensen, twee conrectoren met portefeuilles en een rector-bestuurder. Daarnaast zijn er 7 

afdelingsleiders: drie voor het vwo, twee voor het havo en twee voor de mavo. De secties zijn 

sterke, autonome eenheden in de school. Het centrale overlegorgaan is het onderwijsberaad. Hier 

komen secties en afdelingen bij elkaar. De kracht van het Mendelcollege zit in deze matrix. De 

schoolleiding stuurt zowel op secties, op afdelingen als op het individu (zie ook professioneel 

statuut)  

c. Organogram (na aug 2019) “De boot”. 

 



 

 

 

19 

 

 Stichting Interconfessioneel 

VO Gregor Mendel

 

d. RvT 

In 2019 is er door de RvT en de rector-bestuurder veel energie gestoken in het opzetten van een 

stabiele en werkbare samenwerking. Als eerste is er een ITK en een BTK opgesteld. Dat is 

gedaan met ondersteuning van Verus. Daarnaast zijn de documenten die noodzakelijk zijn voor 

de `pastoe-bepalingen' vanuit de VO-raad opgesteld. Dit alles geeft richting aan het handelen 

waarbij de code goed bestuur de leidraad is. Voor de RvT en de rector-bestuurder gaat het over 

verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid.  

 

e. MR 

De MR heeft een bijzondere constructieve houding. Ze onderschrijven dat medezeggenschap, 

zeggenschap volgt. De PMR heeft een proactieve houding en praat graag in een vroegtijdig 

stadium mee m.b.t. beleidszaken. De leerlingenraad is actief en spreek minimaal 1x in de zes 

weken met de rector-bestuurder. Tenslotte zoekt de oudergeleding van de MR constant naar 

grotere betrokkenheid van ouders in wisselende samenstelling. 

 

8. Continuïteitsparagraaf 

Risicobeheersing 

Jaarlijks wordt een inventarisatie en beoordeling van de risico’s van de school gemaakt en 

besproken. De belangrijkste risicogebieden worden tenminste eenmaal per jaar met de Raad van 

Toezicht besproken. Momenteel worden als specifieke thema’s gezien: 

• Leerlingaantallen 

• Onderwijsresultaten 

• Personeel 

• Fysieke en sociale veiligheid 

• Financiële situatie 

• Huisvesting 

• ICT 

• Identiteit 

Verder: klachtenregeling, externe vertrouwenspersoon en horizontale verantwoording. 

Demografisch worden er geen grote veranderingen verwacht. De tweetalige opleidingen 

betrekken leerlingen uit een breder wervingsgebied. Inzet blijft een aantrekkelijke school te zijn 

die voldoende wervingskracht heeft zodat het aantal leerlingen min of meer op hetzelfde niveau 

blijft. Daartoe worden de resultaten van tevredenheid enquêtes gevolgd. 
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Belangrijke kengetallen worden gevolgd waaronder examenresultaten en overgangscijfers om de 

onderwijskwaliteit te monitoren. Waar nodig wordt naar aanleiding van de onderwijsresultaten 

met een actieplan gewerkt. Dit kwaliteitsdenken zit verankerd in de school en zal ook weer zijn 

opgenomen in het schoolplan 2020-2024. 

Goed onderwijs, wordt mogelijk gemaakt door goed personeel. Aan de hand van periodieke 

rapportage en kengetallen wordt de ontwikkeling van de samenstelling van het personeel 

gevolgd. Gemonitord wordt dat de begeleiding van het personeel op een adequate wijze plaats 

vindt. In het verslagjaar is geen sprake geweest van langdurig onvervulde vacatures. Wel is in 

een enkel geval sprake van onder bevoegdheid veelal door mensen die nog studeren voor de 

vereiste bevoegdheid. 

De huisvesting dient veilig, adequaat, stimulerend en wervend te zijn. Jaarlijks wordt hierop 

gestuurd in het kader van het meerjaren-onderhoudsplan (MOP). In 2019 is er gestart met de 

verbouwing/renovatie van een deel van de school. Met een extern bedrijf is er een plan gemaakt 

(samen met personeel en leerlingen) om de komende vier jaar alle gebouwen (jaren 50 gebouw, 

jaren 70, jaren 90 en 2000) aan te pakken. Dit alles vanuit één visie: waarbij het gaat over 

kleurgebruik, uitstraling en beleving.  

De financiële situatie is op orde. Dit is de afgelopen jaren goed opgezet. Een adequate 

afstemming tussen handelen in de directie en stemming met de controller. Onderliggend is een 

passende verdeling in OP- en OOP-percentages van de begroting. Daarnaast is er zicht op inzet 

van (incidentele) subsidies. 

Aan de hand van de ontwikkeling van kengetallen, klachtenrapportages en rapportering van 

incidenten wordt jaarlijks gemonitord of de school een veilige en sociale plek is voor de 

leerlingen. Het gaat hier zowel over fysieke als sociale veiligheid. Ook de enquêteresultaten 

worden benut om de veiligheid te bewaken. Er zijn geen opvallende gebeurtenissen of 

afwijkingen geconstateerd en de veiligheid komt positief uit de resultaten. 

Op ICT-gebied vindt er nu en in de komende jaren een verbreding en verdieping plaats. In 2019 

hebben de eerste klassen een chromebook gekregen. Volgend jaar zullen de 1e en 2e klassen een 

chromebook hebben. Daarna zal het de komende jaren verder de school in groeien. Ook het 

aantal excespoints, om alles draaiend te houden, zal gelijk op groeien. Ook de scholing en 

vaardigheid van docenten loopt parallel hieraan. 

De discussie m.b.t. de identiteit van het Mendelcollege gaat hand in hand met de discussie over 

onze brede opdracht. We staan voor kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Deze drie 

aspecten krijgen vorm in een interconfessionele setting. Daarbij is iedereen welkom en hebben 

we oog voor de ander. Kortom ‘ik ben oké en jij bent oké’!  

Bijzondere aandacht kreeg de invoering van de wet AVG. Daar is door directie, ICT, HRM en 

het secretariaat met ondersteuning van ICT/Recht veel werk in gestoken. Momenteel voldoen we 

aan de wet. 
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Klachtenregeling 

Het Mendelcollege heeft een klachtenregeling. In het verslagjaar 2019 zijn er geen klachten 

ingediend. De klachtenprocedure is op de website van de school opgenomen en voor ouders 

benaderbaar via intranet. 

Vertrouwenspersoon 

In het jaar 2019 is er 10x door ouders van leerlingen een beroep gedaan op de externe 

vertrouwenspersoon. Van die 10 zijn er zeven direct ‘opgelost’. Het betrof meer een vraag die 

aan docent/mentor/schoolleiding gesteld moest worden. De drie andere zaken zijn naar 

tevredenheid opgelost door het arrangeren van een gesprek/gesprekken op school tussen 

ouders/leerlingen en de schoolleiding. In 2019 is er door vier leerlingen en door drie ouders 

contact gezocht met de interne vertrouwenspersonen. 

Horizontale verantwoording 

In 2019 is de verantwoording via Vensters voor Verantwoording verder ingericht. 

De school geeft via de Vensters inzicht in: 

• de algemene gegevens van de school; 

• de resultaten, slaagpercentages, examencijfers, doorstroom- en uitstroomgegevens; 

• het onderwijsbeleid middels het schoolplan en het zorgplan; 

• de kwaliteit middels tevredenheid van ouders en leerlingen, het schoolklimaat en de veiligheid; 

• de bedrijfsvoering: gegevens over de financiën van de school, de schoolkosten, personeel, 

scholing, formatie. 

 

9. Toekomstige Ontwikkelingen 

Het Mendelcollege is een sterk merk. Dat is van groot belang voor leerlingen, personeel en 

ouders. Die kracht willen we behouden en waar mogelijk nog versterker. Daarnaast is het ook 

van belang om in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en daar de juiste keuzes in te 

maken. Denk daarbij o.a. aan personeelstekorten, de werkdruk discussie en eigentijdsonderwijs 

(persoonsontwikkeling en digitalisering).  

Dit schooljaar maken we het schoolplan 2020-2024. De kern daarvan is continuering van de 

kracht van de school (uitstekende prestatie en persoonlijke relatie). Daarnaast staat de 

doorontwikkeling van onze TTO-afdeling centraal, het aanvragen en opzetten van de TTS-status 

en de persoonsvorming van de leerlingen (de leerling in actie). Zowel op het vwo, het havo en de 

mavo. Waarbij we gezamenlijk werken aan wendbare en weerbare leerlingen én personeel!     
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10. Financieel verslag (kengetallen & jaarrekening)  

 

Het financieel verslag is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 

Jaarverslaglegging, zoals die door het Ministerie van Onderwijs is voorgeschreven. 

In 2019 is een positief exploitatiesaldo behaald van € 569.000. Sinds 2013 is dat niet meer 

voorgekomen. In dit financiële deel van het bestuursverslag wordt dit nader toegelicht. 

Het 10-jarig gemiddelde van het resultaat is €90.000. Het eigen vermogen is in 2019 

verder gestegen. Een versterking van het eigen vermogen is afgelopen jaren een 

belangrijk streven geweest, omdat het Mendel als één-pitter een beperkt 

weerstandsvermogen had. Inmiddels is het weerstandsvermogen en de 

solvabiliteitspositie van het Mendel sterk. Bij de kengetallen hieronder is dit inzichtelijk 

gemaakt. 

De hoogte van de reserves bij schoolbesturen is inmiddels landelijk een punt van 

aandacht, ook bij de inspectie van het Ministerie van OC& W. Het baart de inspectie 

zorgen dat de onderwijsbesturen er financieel goed voor staan en dat het erop lijkt dat de 

reserves bij veel besturen niet in verhouding staan tot de reële risico’s die zij lopen. De 

onderwijsministers hebben de indruk dat schoolbesturen mogelijk te voorzichtig zijn met 

geld uitgeven.  

a) Kengetallen 

In de jaarrekening is een overzicht kengetallen opgenomen. Deze indicatoren zijn 

voldoende tot goed.  

 

 

De liquiditeit komt uit op 3,0 (in 2018 was dit 2,9). Dit is goed en betekent dat het Mendel 

op de korte termijn (< 1 jaar) alle kortlopende schulden 3x zou kunnen betalen. 

De solvabiliteit 1 is gestegen naar 47,4% (dit was 44,0%). In de solvabiliteit 2 worden de 

voorzieningen meegewogen en daar is een lichte stijging te zien van 70,0% naar 70,7%. 

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar lange-

termijnverplichtingen te voldoen. Een score tussen 30% en 50% is voldoende tot goed. 
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De kapitalisatiefactor is gestegen naar 53,5% (voorgaand jaar was dit 49,4%). De 

landelijke norm voor dit kengetal ligt voor vergelijkbare scholen in de range van 40%-

60%. In verband met nog te besteden gelden per jaareinde op de balans is het percentage 

hierdoor ongeveer 2,3% hoger. 

Het weerstandsvermogen is gestegen van 22,9% naar 26,6%. Een score van 20% is 

voldoende. Het weerstandsvermogen zegt iets over de reservepositie van de stichting en 

over de mogelijkheden om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Landelijk scoort 

het VO in 2018 25%. 

Net als vorig jaar moet worden aangetekend dat de hoogte van de voorzieningen (zowel 

groot onderhoud als de personele voorzieningen), alsook de nog te besteden subsidies 

per jaareinde, de kengetallen enigszins vertekenen. De toevoegingen aan de voorziening 

groot onderhoud zijn de afgelopen jaren hoger geweest dan de onttrekkingen/uitgaven. 

Het hogere balanstotaal dat hierdoor ontstaat maakt dat de solvabiliteit 2 èn de 

kapitalisatiefactor gunstigere cijfers laten zien. Op het moment dat de uitgaven ten laste 

van deze voorzieningen hoger worden dan de toevoegingen, ontstaat een omgekeerd 

evenredig effect. 

Voor de komende 10 jaar is een hoger uitgavenpatroon te verwachten. Bij het onderdeel 

meerjarenbegroting 2019-2021 wordt dit verder benoemd. 

b) Resultaatanalyse 

Het resultaat in 2019 is uiteindelijk € 569.000 hoger uitgekomen dan begroot.  
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Personele lasten (€ 10.646.000) De kosten zijn € 440.000 lager dan begroot. De 

belangrijkste oorzaken zijn: 

o De vervangingen van ziek/afwezig personeel is gedurende 2020 zodanig ingericht dat 

er òf geen vervanging is ingezet wanneer dat niet nodig bleek, danwel dat er gebruik 

is gemaakt van inzet van personeel met lagere loonschalen. De effecten van deze 

maatregelen zijn bijzonder groot gewees; 

o Een deel van de in de jaarrekening 2018 getroffen personele voorzieningen zijn in 2019 

ingezet (een deel daarvan stond niet in de begroting van 2020, die was toen al 

afgerond); 

o Aanname nieuw personeel is verricht in voornamelijk de lagere loonschalen; 

o Van de verzekeraar Loyalis is in 2019 een teruggaaf ontvangen over 2017/2018 

(€70.000); 

o De raming van de werkgeverslasten op de loonkosten waren achteraf in de begroting 

iets te hoog (<1%). Deze inschatting wordt in de begroting gemaakt nog vóórdat de 

premies pensioenen en sociale verzekeringen bekend zijn; 

o Hogere externe personele subsidies (SWV, UWV en projecten). 

 

De personele lasten zijn alles bij elkaar 4% lager uitgekomen dan de begroting. 

 

Afschrijvingskosten (€ 180.000) zijn € 8.000 hoger dan begroot. Voorgaande jaren bleven 

deze kosten achter bij de begroting. In de meerjarenbegroting blijven deze kosten 

ongeveer op dit niveau. 

Huisvestingslasten (€ 691.000) zijn € 11.000 hoger dan begroot en € 26.000 hoger dan 

de kosten in 2018. De hogere kosten ten opzichte van 2018 zijn toe te schrijven aan de 

hogere kosten klein onderhoud en kleine aanschaffingen.  
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De begrotingsafwijkingen 2019 zijn: 

 

 

De toevoeging aan de voorziening groot onderhoud is evenals voorgaande jaren 

€300.000. Dit komt tegemoet aan de behoeften op middellange en lange termijn inzake 

groot onderhoud. Voor 2020 en 2021 staan in het meerjarenonderhoudsplan (MOP) 

hogere onderhoudswerkzaamheden opgenomen voor binnenschilderwerk, vloeren, 

kozijnen/glas, gas/water/sanitair en elektrische installaties. 

In de tijd kunnen er desgewenst posten worden verschoven, zodat de liquiditeiten 

gelijkmatig worden besteed. 

De kosten klein onderhoud zijn hoger dan begroot door extra kleine 

onderhoudswerkzaamheden van electrotechnische aard. 

De kosten energie en water zijn gunstig uitgevallen vanwege de zachte winter, zowel 

begin van het jaar als eind van het jaar. Sinds de aanschaf van de nieuwe gasketel in 

2016 zijn de kosten beduidend lager. Tevens verdienen de investeringen in 

energiebesparende verlichting (led-lampen) zich terug. 

Overige instellingslasten (€ 1.358.000) zijn € 9.000 hoger dan begroot en worden 

onderverdeeld in: 
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Administratie- en beheerslasten (€ 38.000 hoger) 

Binnen deze rubriek zijn alleen de ICT-kosten boven de begroting uitgekomen (€34.000). 

In verband met de grote ICT-investeringen in 2018 zijn er veel bijkomende kosten 

geweest (inhuur derden, kleine gerelateerde aanschaffingen, abonnementen). De 

overige kosten binnen deze rubriek zijn globaal conform begroting uitgekomen. Het 

betreft de accountantskosten, verzekeringen, kantoorbehoeften, contributies/ 

abonnementen. 

Leermiddelen 

Binnen deze rubriek worden verwerkt de leermiddelen, de vakbudgetten en de 

drukkosten. De kosten van deze rubriek zijn nagenoeg gelijk aan de begroting, met wat 

onderlinge verschillen die elkaar opheffen. 

Overige kosten (€ 29.000 lager) Binnen de post zijn er wel wat positieve en negatieve 

afwijkingen. Positieve afwijking betreft vooral de kosten VAVO (leerlingen die via het 

NOVA-college het examen afronden). Verder zijn de kosten PR hoger als reactie op de 

gedaalde leerlingaantallen (o.a. verbetering website). 

Financiële baten en lasten (€ 1.000 hoger) 

De inschatting is geweest dat er een iets hogere rentevergoeding op de banksaldi 

vergoed zou worden (0,2%). Bij een gemiddeld saldo van € 5.000.000 is nu echter geen 

rendement behaald en zijn er juist kosten gemaakt voor het betalingsverkeer. 

 

c) Treasury management 

De Stichting heeft geen beleggingen en beleningen. Dit impliceert dat de Stichting de 

door het Ministerie van Onderwijs gepubliceerde regeling Beleggen en Belenen door 

instellingen voor onderwijs en onderzoek nakomt. De rector is door het bestuur 

gemandateerd om de tijdelijk, meer dan noodzakelijk aanwezige, liquide middelen op een 

spaarrekening of –deposito te plaatsen. Het is op geen enkele wijze toegestaan tijdelijk 

overtollige liquide middelen te beleggen of te belenen, zonder de nadrukkelijke 

toestemming van het bestuur. 

Op dit moment is een klein deel van de liquide middelen bij de RABO-bank en het 

overgrote deel bij de ING-bank ondergebracht. De liquide middelen van de Stichting zijn 

van zo’n omvang dat spreiding over diverse banken, waardoor het bedrag per bank 

binnen het garantiebedrag blijft, niet werkbaar is. 

Over het verslag jaar zijn geen gelden belegd of beleend. 

Er is een traject gestart om te onderzoeken en daarna mogelijk te besluiten tot het 

onderbrengen van de gelden bij het Ministerie van Financiën, het zogenoemde 
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schatkistbankieren. Hiermee wordt een negatieve rente op de bestaande 

bankrekeningen voorkomen. 

 

d)Continuïteitsparagraaf 

Bijgevoegd zijn de prognoses tot en met 2022 van zowel de exploitatie als de balans. In 

verband met de nieuwe richtlijnen is een prognose van 3 jaren vereist in tegenstelling tot 

de vier jaargangen van vorig jaar. 

 

 

 

 

De meerjarenbegroting is opgemaakt onder benoeming van een aantal scenario’s. De 

veronderstellingen in het hierboven geschetste midden-scenario zijn voorzichtig 

ingeschat (niet te negatief en niet te positief). Het resultaat is voor 2019 ingeschat op 

een resultaat van nihil. 
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Ten aanzien van de financieringsstructuur verwacht het bestuur geen ingrijpende 

wijzigingen. De huisvesting zal eveneens geen wijzigingen ondergaan. De 

onderhoudsvoorziening wordt middels het meerjarenonderhoudsplan (MOP) bewaakt. 

De jaarlijkse dotaties en onttrekkingen zijn hierop afgestemd. Aan de reserves worden 

geen toevoegingen danwel onttrekkingen gedaan anders dan via de bestemmingen van 

het resultaat. 

 

 

De kengetallen zijn opgesteld met de informatie tijdens het opmaken van de 

meerjarenbegroting. 

Het bestuur verwacht voor de komende jaren nog geen grote daling in leerlingaantallen, 

maar is alert op mogelijke ontwikkelingen die in die richting kunnen wijzen. De toestroom 
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van leerlingen is van directe invloed op de Rijksbekostiging en is daarom een belangrijk 

gegeven. In het schooljaar 2019/2020 is het aantal leerlingen lager uitgekomen dan 

waarmee in de begroting was gerekend. De leerlingaantallen in de prognoses die de 

overheid maakt, zijn voor de Randstadregio’s stabiel. 

e) Rapportage interne risicobeheersings- en controlesysteem 

Ten aanzien van het financieel beleid is de rector-bestuurder eindverantwoordelijke. Door 

de controller worden periodiek rapportages voor de directie opgesteld, waarin ook de 

uitputting van de begroting wordt opgenomen. Ieder kwartaal wordt er een rapportage 

voor het de rector-bestuurder gemaakt, die tijdens de Raad van Toezicht vergadering 

wordt besproken. 

Het bestuur houdt toezicht op basis van een risico-inventarisatie. Naast de informatie die 

het bestuur aanlevert heeft de Raad van Toezicht een schema opgesteld om voeling te 

houden met verschillende geledingen in de school. 

f) Risico’s en onzekerheden 

Voor de stichting bestaan er verschillende risico’s. De risico’s worden door het bestuur 

periodiek in kaart gebracht en geëvalueerd. De drie belangrijkste daarvan zijn: 

• Leerlingaantallen: het risico van een leerlingdaling is groter dan van een leerling-

stijging. Een leerlingdaling zal zich echter waarschijnlijk niet in belangrijke mate  

voordoen. In het geval er een trendbreuk komt waarbij een daling wordt ingezet, 

zal de directie (gezien de omvang van de school) op een adequate manier 

reageren. Een daling van Rijksbekostiging is dan het gevolg en de snelheid 

waarmee het personeelsbestand gewijzigd kan worden loopt in het algemeen 

achter bij deze ontwikkelingen. In de meerjarenprognose wordt gewerkt met drie 

scenario’s (daling van 1%, daling van 0,5% en gelijkblijvend aantal leerlingen). 

• Onderwijsresultaten: het risico betreft het feitelijk achterblijven van de resultaten 

bij de doelstelling. De doelstelling voor wat betreft het slaagpercentage is dat deze 

op of boven het landelijk gemiddelde liggen. Het oordeel van de Inspectie dient 

voor alle afdelingen voldoende te zijn. 

• Personeelsbestand: het in standhouden van een kwalitatief goed 

personeelsbestand vereist goed werkgeverschap. Dit vergt tijd, inspanning en 

geld. Het bij een dalende bekostiging ingrijpen op het personeelsbestand is een 

zorgvuldige aangelegenheid. De kosten voor de werkgever vanwege de 

doorbetalingsverplichtingen en de uitkeringskosten vormen tevens een risico. 
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BALANS PER

€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 345.590 358.325

Inventaris en apparatuur 523.474 582.696

869.064 941.021

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren - -

Belastingen en premies sociale verzekeringen - 514

Overige vorderingen en overlopende activa 214.257 252.814

214.257 253.328

Liquide middelen 6.458.237 5.631.489

TOTAAL ACTIVA 7.541.558 6.825.838

31 december 2019 31 december 2018
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BALANS PER

€ € € €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Private middelen

Stichtingskapitaal 131.690 131.690

Publieke middelen

Algemene reserve 1.842.810 1.314.460

Bestemmingsreserve personeel 1.596.923 1.556.152

3.571.423 3.002.302

VOORZIENINGEN

Voorziening groot onderhoud 1.241.334 1.188.532

Overige voorzieningen 522.070 585.344

1.763.404 1.773.876

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 279.723 263.565

Belastingen en premies sociale verzekeringen 650.932 641.704

Nog te besteden subsidies OCenW 298.341 170.415

Overige schulden 49.878 44.767

Overlopende passiva 927.857 929.209

2.206.731 2.049.660

TOTAAL PASSIVA 7.541.558 6.825.838

-

31 december 2019 31 december 2018
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 2019 Begroting 2018

€ € €

BATEN

(Rijks)Bijdragen OCenW 13.208.406 13.090.000 12.884.078

Overige overheidsbijdragen 46.073 - 22.245

Overige baten 192.259 198.000 194.747

Totaal baten 13.446.738 13.288.000 13.101.070

LASTEN

Personele lasten 10.646.153 11.086.000 10.820.510

Afschrijvingen 179.618 171.000 122.959

Huisvestingslasten 690.525 680.000 674.737

Overige instellingslasten 1.358.241 1.349.000 1.391.973

Totaal lasten 12.874.537 13.286.000 13.010.179

Saldo baten en lasten 572.201 2.000 90.891

Financiële baten en lasten

Financiële baten 1.078 1.000 300

Financiële lasten 4.158 3.000 3.467

Saldo financiële baten en lasten -3.080 -2.000 -3.167

RESULTAAT 569.121 - 87.724

Voorgestelde bestemming van het resultaat:

- Mutatie reserve personeel 40.771 - 111.786

- Mutatie algemene reserve 528.350 - -24.062

569.121 - 87.724
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KASSTROOMOVERZICHT

 €  €  €  € 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 572.201 90.891

Aanpassing voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa 179.618 122.959

Mutaties voorzieningen -10.472 341.005

Verandering in vlottende middelen:

Vorderingen 39.071 101.336

Kortlopende schulden 157.071 209.874

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 196.142 311.210

Ontvangen interest 1.078 300

Betaalde interest en kosten -4.158 -3.467

-3.080 -3.167

934.409 862.898

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -107.661 -324.072

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossingen leningen - -

Totaal mutatie liquide middelen 826.748 538.826

Beginstand liquide middelen 5.631.489 5.092.663

Eindstand liquide middelen 6.458.237 5.631.489

31-12-2019 31-12-2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform model C van de Richtlijnen Jaarverslag Onderwijs en

geeft inzicht in de herkomst van de liquide middelen, die gedurende het jaar beschikbaar zijn

gekomen en de wijze waarop deze middelen zijn aangewend. De kasstromen worden gesplitst naar

operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ALGEMEEN

Algemene waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 BW2 en de Richtlijnen voor de Jaarverslag-

geving. In het bijzonder is RJ660 Onderwijsinstellingen toegepast. Voorts is rekening gehouden met van

toepassing zijnde ministeriële regelingen.

Vergelijkende cijfers

Ter verbetering van het inzicht zijn de vergelijkende cijfers aangepast. Deze aanpassingen hebben geen

invloed gehad op het vermogen en het resultaat.

Waardering van de activa en passiva

De grondslagen van de waardering van de activa en passiva zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de

afzonderlijke balansrubrieken; voor zover niet anders is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale 

waarde.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Hierbij wordt het resultaat

aangepast voor posten die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in dezelfde periode: mutaties in 

voorzieningen, overlopende posten, debiteuren en crediteuren en tenslotte posten van de staat van baten 

en lasten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden gerekend tot de operationele activiteiten.

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

De gebouwen en terreinen zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen. Het

gesubsidieerde deel van de gebouwen en terreinen is afgeschreven op basis van de jaarlijkse aflossingen van

de langlopende leningen, vanaf 1998 op basis van de door de Gemeente Haarlem te ontvangen vergoeding. Het

niet gesubsidieerde deel van de gebouwen en terreinen (geen nieuwbouw) wordt lineair afgeschreven op basis

van de geschatte economische levensduur.

Investeringen van € 5.000 of meer worden geactiveerd. Investeringen die vallen binnen (de onderbouwing van)

een voorziening worden direct ten laste van de betreffende voorziening gebracht.

De aanschaffingen van inventaris en apparatuur worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd

met lineair berekende afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur.

De afschrijvingskosten van de gesubsidieerde nieuwbouw zijn in 1998 in mindering gebracht op de post 

"voorziening afschrijving nieuwbouw", die gevormd is uit de verkoopopbrengst van de voormalige school-

gebouwen. Vanaf 1999 komen de afschrijvingskosten rechtstreeks ten laste van het resultaat.
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De afschrijvingskosten worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. Op terreinen wordt niet

afgeschreven. Gedurende het verslagjaar hebben geen afboekingen plaatsgevonden als gevolg van verkoop,

tenietgaan, duurzame waardevermindering of buitengebruikstelling.

De jaarlijkse afschrijving vindt plaats op basis van de volgende percentages:

%

Gebouwen 2-10

Inventaris en apparatuur 10-20-33 1/3

Overige materiële vaste activa 10

Het mutatie-overzicht is als volgt weer te geven:

Aanschaf- Afschrij- Boek- Desinves- Aanschaf- Afschrij- Boek-

waarde vingen waarde Inves- Desinves- Afschrij- teringen waarde vingen waarde

t/m t/m t/m teringen teringen vingen afschrijving t/m t/m t/m

31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018 2019 2019 2019 2019 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019

 €  €  €  €  €  €  €  €

Gebouwen en terreinen 640.576 282.252 358.325 -1 - 12.735 - 640.575 294.987 345.590

Inventaris en apparatuur 1.577.062 994.366 582.696 107.661 - 166.883 - 1.684.723 1.161.249 523.474

Totaal 2.217.638 1.276.618 941.021 107.660 - 179.618 - 2.325.298 1.456.236 869.064

Bedrag Datum

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen  €

OZB-waarde gebouwen en terreinen 10.880.000 01-01-2018

Verzekerde waarde gebouwen, terreinen, inventaris en apparatuur 30.580.000 31-12-2019

De gemeente Haarlem heeft de aanslagen OZB tot en met 2019 afgerekend.
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31-12-2019 31-12-2018

 €  €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren - -

Overlopende activa 214.257 252.814

214.257 252.814

Debiteuren

Dit betreft de nog openstaande ouderbijdragen per 31 december van het betreffende jaar.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 514

- 514

Overige vorderingen en overlopende activa

Betaalde waarborgsommen 500 500

Vorderingen SWV Z-K 2.209 -

Vooruitbetaalde kosten VAVO 87.096 83.083

Vooruitbetaalde kosten Loyalis 27.169 27.058

Vooruitbetaalde huurkosten kluisjes 12.859 16.421

Vooruitbetaalde (ict-)abonnementen/contributies 54.741 60.519

Vooruitbetaalde kopieerkosten 5.153 5.027

Vooruitbetaalde excursies 14.596 39.856

Nog te ontvangen afrekeningen energie 3.434 8.350

Nog te ontvangen vergoeding Opleiden in de School 6.500 12.000

214.257 252.814

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting, zijn niet risicodragend belegd en 

grotendeels gedeponeerd op spaarrekeningen.

Kasmiddelen/Kruisposten 901 795

Rabobank 24.094 21.163

ING betaalrekening 853.603 691.778

ING spaarrekeningen 5.579.639 4.917.753

6.458.237 5.631.489

De vorderingen zijn opgenomen voor de nominale waarde, waarbij de voorziening

voor het risico van dubieuze vorderingen in mindering is gebracht op het bedrag

van de vorderingen. De voorziening wordt op individuele basis bepaald. Ultimo

verslagjaar wordt geen voorziening noodzakelijk geacht.
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EIGEN VERMOGEN PRIVATE MIDDELEN

Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal ad € 131.690 is het kapitaal bij oprichting van de stichting in 1975.

EIGEN VERMOGEN PUBLIEKE MIDDELEN

31-12-2019 31-12-2018

 €  € 

Algemene reserve

Stand per 1 januari 1.314.460 1.338.522

Bestemming resultaat 528.350 -24.062

Stand per 31 december 1.842.810 1.314.460

De algemene reserve heeft tot doel om op structurele wijze de onderwijskundige

taken van de stichting te ondersteunen.

Bestemmingsreserve personeel

Stand per 1 januari 1.556.152 1.444.366

Bestemming resultaat 40.771 111.786

Stand per 31 december 1.596.923 1.556.152

Het resultaat wordt ten behoeve van de resultaatbestemming toegerekend aan

een personele component en een materiële component. De bestemmingsreserve

personeel wordt gemaximeerd op 15% van de personele lasten. Het restant wordt

toegevoegd aan de materiële reserve.

VOORZIENINGEN

Voorzieningen worden opgenomen voor:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker, maar

  redelijkerwijs is in te schatten;

- op de balansdatum aanwezige risico's van bepaalde te verwachten verplichtingen

  of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;

- lasten die in een volgend verslagjaar zullen worden gemaakt, als de oorsprong

  voor die lasten in het verslagjaar of in een voorafgaand verslagjaar ligt, en de

  voorziening er toe dient de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal jaren.
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31-12-2019 31-12-2018

 €  € 

Voorziening groot onderhoud

Stand per 1 januari 1.188.532 987.990

Dotatie 300.000 300.000

Onttrekkingen -247.198 -99.458

Stand per 31 december 1.241.334 1.188.532

Deze voorziening is gevormd ter dekking van groot onderhoud. < 1 jaar 350.000 220.000

> 1 jaar 891.334 968.532

31-12-2019

 € < 1 jaar > 1 jaar

Overige voorzieningen

Voorziening opfrisverlof 118.960 12.000 106.960

Voorziening jubileumuitkeringen 151.795 15.000 136.795

Voorziening personeel overig 118.000 103.000 15.000

Voorziening duurzame inzetbaarheid 133.315 - 133.315

522.070

€

Voorziening opfrisverlof

Stand per 1 januari 152.284

Onttrekkingen -48.467

Toevoegingen 15.143

Stand per 31 december 118.960

Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van de door personeel opgebouwde rechten inzake

spaarverlof. De voorziening wordt bepaald volgens de statische methode.

Voorziening jubileumuitkeringen

Stand per 1 januari 131.094

Onttrekkingen -2.212

Toevoegingen 22.913

Stand per 31 december 151.795

Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van in de toekomst te betalen jubileumuitkeringen

voor personeel ten tijde van het 25 of 40-jarig jubileum. Bij de berekening van deze voorziening

wordt rekening gehouden met blijfkansen en wordt per jaareinde herrekend.

Splitsing saldo 2019
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€

Voorziening personeel

Stand per 1 januari 178.000

Onttrekkingen -60.000

Toevoegingen -

Stand per 31 december 118.000

Voor personeel dat bij het Mendelcollege heeft gewerkt en een uitkering via het UWV ontvangt,

is er een regeling waarbij OCW een deel van de uitkeringen bij de laatste werkgever verhaald.

In de voorziening zijn eveneens opgenomen voorziene kosten voor langdurige ziektesituaties.

De voorziening wordt statisch bepaald.

Voorziening duurzame inzetbaarheid

Stand per 1 januari 123.966

Onttrekkingen -

Toevoegingen 9.349

Stand per 31 december 133.315

Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van door personeel opgebouwde rechten in het kader

van het seniorenbeleid dat met de nieuwe cao van kracht is geworden. De voorziening wordt jaarlijks

herrekend op basis van de op dat moment bestaande opgebouwde rechten.

31-12-2019 31-12-2018

 €  € 

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 279.723 263.565

Belastingen en premies sociale verzekeringen 650.932 641.704

Nog te besteden subsidies OCenW 298.341 170.415

Overige schulden 49.878 44.767

Overlopende passiva 927.857 929.209

2.206.731 2.049.660

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 494.754 497.653

Omzetbelasting 806 -

Schulden terzake van pensioenen 155.372 144.051

650.932 641.704

Nog te besteden subsidies OCenW
Niet-geoormerkte subsidies 298.341 170.415

Overige schulden 
Personeelsfonds 49.878 44.767
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31-12-2019 31-12-2018

 €  € 

Overlopende passiva

Vooruitontvangen ouderbijdragen 262.610 231.391

Nog te besteden subsidie SWV *) 97.602 97.602

Nog te besteden project Nuffic 32.600 40.402

Waarborgsommen kluisjes 12.640 12.640

Verplichtingen vakantiegeld en overige aanspraken 495.664 510.749

Nog te betalen accountantskosten 7.800 7.800

Nog te betalen schoonmaakkosten - 12.554

Nog te betalen kosten lustrum - 10.455

Overige overlopende passiva 18.941 5.616

927.857 929.209

*) De subsidie SWV betreft een doorontwikkelingsproject Passend Onderwijs en dient

   besteed te zijn uiterlijk schooljaar 2019/2020.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De stichting heeft huurcontracten inzake kopieer- en/of dupliceerapparaten. Het bedrag aan verplichtingen

bedraagt circa € 45.000 per jaar.

De verplichtingen uit hoofde van kluisjeshuur bedraagt jaarlijks circa € 27.500 (jaarlijks te indexeren

met 4% en doorlopend t/m schooljaar 2024-2025). De resterende verplichting bedraagt circa € 226.000.

In verband met het voorwaardelijke karakter van de vordering op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap (personele lumpsum VO) is deze in de balans niet gewaardeerd. De vordering is berekend

op 7,5% van de personele lumpsum en bedraagt € 781.843.

Model G

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule 

Omschrijving Kenmerk Bedrag

geheel 

uitgevoerd en 

afgerond

nog niet 

geheel 

afgerond

Studieverlof - DL/B/110284 930925-01 €7.715 X

Studieverlof - DL/B/110284 1007575-01 €14.101 X

De prestatie is ultimo 

verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Algemeen

Bepaling van het resultaat

De baten en lasten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij wordt er van

uitgegaan dat reguliere onderwijstaken gelijkmatig over het schooljaar c.q. studiejaar zijn verspreid.

De baten zijn slechts opgenomen voor zover zij per balansdatum zijn gerealiseerd.

De lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar zijn in acht genomen als

zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Pensioenregeling

Een pensioenregeling wordt in de balans opgenomen wanneer de stichting beschikkingsmacht heeft over de

pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige voordelen die de pensioenvordering in

zich bergt zullen toekomen aan de stichting, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden

vastgesteld. Ultimo 2018 (en 2017) waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen pensioen-

verplichtingen naast de betaling van de aan jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

BATEN 2019 Begroting 2018

 €  €  € 

(Rijks)Bijdragen OCenW

Rijksbijdragen personeel 11.312.022 11.195.500 10.932.296

Rijksbijdragen materieel 1.896.384 1.894.500 1.951.782

13.208.406 13.090.000 12.884.078

Rijksbijdragen personeel

Lumpsum vergoeding 10.424.574 10.392.000 10.068.949

Functiemix 239.556 230.000 236.213

Prestatiebox 572.750 538.000 537.931

Vroegtijdig School Verlaters (VSV) 35.536 15.000 40.165

Eerste opvang nieuwkomers 5.197 - -

Vergoeding LOF - - 6.697

Doorstroom havo/vmbo 24.500 - 24.500

Lerarenbeurs *) 9.909 20.500 17.841

11.312.022 11.195.500 10.932.296

Rijksbijdragen materieel

Bekostiging exploitatiekosten 1.334.714 1.340.200 1.373.829

Lesmateriaal 561.670 554.300 577.953

1.896.384 1.894.500 1.951.782

*) Verdeling geoormerkt/niet-geoormerkt

Geoormerkte Rijksbijdragen 9.909 20.500 17.841

Niet-geoormerkte Rijksbijdragen 13.198.497 13.069.500 12.866.237

13.208.406 13.090.000 12.884.078
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2019 Begroting 2018

 €  €  € 

Overige overheidsbijdragen
Gemeente Haarlem 46.073 - 22.245

Overige baten

Ouderbijdragen 200.834 192.600 196.250

Overige baten -8.575 5.000 -1.503

192.259 197.600 194.747

Ouderbijdragen 200.834 192.600 196.250

Dit bedrag betreft 7/12e deel van de nota 2018/2019 en

5/12 deel van de nota 2019/2020, na aftrek van oninbare bedragen.

Overige baten

Overige baten -8.575 5.000 -1.503

LASTEN

Personele lasten
Personele lasten 10.646.153 11.085.900 10.820.510

Personele lasten naar kostensoorten

Lonen en salarissen 10.832.534 11.172.600 11.015.108

Overige personele lasten 209.295 242.300 202.862

Uitkeringen -395.676 -329.000 -397.460

10.646.153 11.085.900 10.820.510

Overige personele lasten

Bedrijfsgezondheidszorg 6.567 12.000 8.385

Premie Loyalis 69.980 141.000 146.719

Kosten nascholing 53.529 56.300 27.522

Kosten nascholing management 16.184 5.000 3.337

Kosten werving & selectie 34.659 5.000 1.948

Uitgaven ten dienste van medewerkers en jubilarissen 16.641 6.000 5.594

Overige personele lasten 11.735 17.000 9.357

209.295 242.300 202.862
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2019 Begroting 2018

 €  €  € 

Uitkeringen

Uitkering UWV inzake zwangerschap -81.709 -60.000 -112.643

Uitkering Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland -149.926 -130.000 -126.348

Vergoedingen personeel projectsubsidies -39.750 -27.000 -40.277

Vergoeding Opleiden in de School (OPLIS) -10.291 -32.000 -31.072

Ouderbijdragen TTO -114.000 -80.000 -87.120

-395.676 -329.000 -397.460

Afschrijvingen

Gebouwen en terreinen 12.735 12.800 12.735

Inventaris en apparatuur 166.883 157.800 110.224

179.618 170.600 122.959

Huisvestingslasten

Dotatie voorziening groot onderhoud 300.000 300.000 300.000

Klein onderhoud en exploitatie 57.261 45.200 55.148

Energie en water 127.936 135.500 115.997

Schoonmaakkosten 186.123 182.000 184.097

Heffingen 5.276 5.500 5.176

Overige huisvestingslasten 13.929 12.000 14.319

690.525 680.200 674.737

Klein onderhoud en exploitatie

Dagelijks onderhoud 21.767 12.000 14.037

Servodienst+onderhoud LO 1.043 2.500 1.055

Onderhoud terrein en tuin 10.451 10.000 10.780

Onderhoud centrale verwarming 9.682 6.000 11.314

Onderhoud lift 1.656 6.500 9.056

Afvalverwijdering 12.662 8.200 8.906

57.261 45.200 55.148

Energie en water

Gas 86.966 90.000 72.589

Elektra 37.739 42.000 39.984

Water 3.231 3.500 3.424

127.936 135.500 115.997
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2019 Begroting 2018

 €  €  € 

Overige instellingslasten

Administratie- en beheer 314.349 276.400 292.030

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 758.382 757.500 739.637

Overige 285.510 314.900 360.306

1.358.241 1.348.800 1.391.973

Administratie- en beheer

Accountantskosten 7.705 7.500 7.267

Verzekeringen 9.307 11.000 11.449

Portikosten 1.795 2.500 2.293

Telefoon- en faxkosten 12.834 11.000 10.762

Contributies / Abonnementen 58.049 58.400 49.951

Inventaris en apparatuur 7.944 3.000 11.614

Kantoorbenodigdheden 8.570 5.000 8.246

Kosten salarisverwerking 32.527 29.000 28.635

ICT kosten 111.860 101.000 115.880

Kosten inhuur derden 40.787 30.000 28.046

Overige lasten administratie- en beheer 22.971 18.000 17.887

314.349 276.400 292.030

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Leermiddelen (specificatie hieronder) 758.382 757.500 739.637

758.382 757.500 739.637

Leermiddelen

Huisdrukkerij en binderij (inclusief fotokopieerkosten) 85.158 114.000 81.075

Proefwerk-, examenpapier en rapporten 16.878 3.000 11.761

Bibliotheek 6.646 10.000 9.034

TTO-kosten 10.509 10.400 28.025

Lesmaterialen en overige kosten 17.500 16.817 639.191 620.100 609.742

758.382 757.500 739.637
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2019 Begroting 2018

 €  €  € 

Overige 

PR en infoboekje 36.147 20.000 20.963

Lustrum 1.893 - 24.767

Open dagen en inschrijvingen 9.523 8.000 12.991

Medezeggenschapsraad 1.807 2.000 1.524

Huur sportvelden 39.044 33.000 36.565

Kosten dekanen 1.729 6.000 6.536

Examenkosten 17.861 6.000 18.850

Topsport Talent School 1.174 - -

VAVO uitbestedingsovereenkomst 145.294 189.500 167.993

Algemene kosten 336 2.000 818

Kantine opbrengsten/-kosten -8.486 4.800 4.188

Werkweek en introductiedagen 17.781 14.500 34.211

Activiteiten 21.418 24.300 29.688

Leerlingenbegeleiding -11 4.800 1.212

285.510 314.900 360.306

Financiële baten en lasten

Financiële baten 

Bankrente 1.078 1.000 300

Financiële lasten

Betalingsverkeer 4.158 3.000 3.467

Accountantskosten

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

Controle jaarrekening 7.705 7.500 7.267

Andere controlewerkzaamheden - - -

Fiscale advisering - - -

7.705 7.500 7.267
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ONDERTEKENING BESTUUR & RAAD VAN TOEZICHT

Plaats: Haarlem Datum: 16 april 2020

Bestuur:

. . . . . . . . . . . .

J.M. Heinemeijer

Rector/Bestuurder

Raad van Toezicht:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J.A.M. Koster Mw. B.A. van Everdingen

Voorzitter Vice-Voorzitter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G.A. Jägers Mw. L.J.C. Kramer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mw. A. Mulder C.M.B. Berendsen

. . . . . . . . . . . .

R.E. van den Dungen
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(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIESALDO

Het exploitatiesaldo van het verslagjaar wordt op basis van het bestuursbesluit bestemd.

De resultaatbestemming 2018 is conform het voorstel bij de jaarrekening 2018 vastgesteld.

Voorgesteld wordt het resultaat over 2019 ad € 569.121 als volgt te verwerken: 2019

 € 

Ten gunste van de personele reserve 40.771

Ten gunste van de materiële reserve 528.350

569.121

Bovenstaand voorstel is reeds verwerkt in de balans ultimo verslagjaar.
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OVERIGE GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Hieronder staan gegevens voor zover niet elders vermeld:

Naam instelling: Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs

Gregor Mendel

Adres: Pim Mulierlaan 4

Postcode/plaats: 2024 BT  HAARLEM

Telefoonnummer: 023-5258421

E-Mailadres: info@mendelcollege.nl

Internetsite: www.mendelcollege.nl

Bestuursnummer: 85425

BRIN-nummer: 07FH

Contactpersoon: Jan-Mattijs Heinemeijer (rector)

Telefoonnummer: 023-5258421

Doelstelling

In artikel 2 van de statuten van de Stichting is de doelstelling als volgt omschreven:

1. De Stichting heeft ten doel de bevordering en instandhouding van voortgezet onderwijs op interconfessionele

    (RK/PC) grondslag in de regio Haarlem.

2. Zij beoogt daarbij onderwijs te doen geven in overeenstemming met de christelijke beginselen, met als 

    richtsnoer het Evangelie van Jezus Christus, zoals dat tot ons komt vanuit de Bijbel en door de

    kerkgenootschappen wordt uitgedragen.

3. Zij zal ernaar streven dat de doelstelling van de Stichting zal worden verwerkelijkt met medewerking van alle

    geledingen van de betrokken scholengemeenschap.

Aantal leerlingen Aantal fte's

per 1 oktober gemiddeld

2008: 1.793 2008/2009: DIR 4, OP 112, OOP 23

2009: 1.814 2009/2010: DIR 4, OP 116, OOP 29

2010: 1.807 2010/2011: DIR 4,5 , OP 118, OOP 31

2011: 1.779 2011/2012: DIR 4, OP 113, OOP 31

2012: 1.786 2012/2013: DIR 3, OP 112, OOP 32

2013: 1.783 2013/2014: DIR 2, OP 109, OOP 29

2014: 1.772 2014/2015: DIR 3, OP 105, OOP 28

2015: 1.787 2015/2016: DIR 3, OP 108, OOP 28

2016: 1.779 2016/2017: DIR 3, OP 109, OOP 28

2017: 1.827 2017/2018: DIR 3, OP 109, OOP 28

2018: 1.780 2018/2019: DIR 3, OP 107, OOP 28

2019: 1.751 2019/2020: DIR 3, OP 106, OOP 27

Overzicht verbonden partijen

De stichting is lid van de Vereniging Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland, te Haarlem

53



       STICHTING INTERCONFESSIONEEL (RK/PC)     

VOORTGEZET ONDERWIJS GREGOR MENDEL

VERMELDING WET OPENBAARMAKING UIT PUBLIEKE MIDDELEN GEFINANCIERDE

TOPINKOMENS (WOPT)

Functie Naam In dienst vanaf In dienst tot Loonkosten werkgever

Rector J.W. Gooijers 1-1-2019 31-7-2019 121.410€          

Rector-Bestuurder J.M. Heinemeijer 1-8-2019 49.385€            

BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Begroting

Naam 2019 2019 2018

Er zijn geen vergoedingen aan bestuurders toegekend.
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WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

4.1 Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Vermelding alle

bestuurders met

dienstbetrekking

Functie of functies Voorzitters- Naam Ingangsdatum Einddatum Omvang Beloning Belastbare vaste Voorzieningen Uitkeringen

clausule van dienstverband dienstverband dienstverband in en variabele beloning wegens

toepassing FTE onkostenver- betaalbaar op beëindiging van 

(J/N) goedingen termijn het

dienstverband

J J.M. Heinemeijer 1-8-2019 n.v.t. 1 41.327 0 8.058 n.v.t.

J J.W. Gooijers 1-8-2010 31-8-2019 1 110.880 0 10.530 n.v.t.

Vermelding alle

interim-bestuurders

Functie Voorzitters- Naam Ingangsdatum Einddatum Omvang Beloning Belastbare vaste Voorzieningen Uitkeringen

clausule van dienstverband dienstverband dienstverband in en variabele beloning wegens

toepassing FTE onkostenver- betaalbaar op beëindiging van 

(J/N) goedingen termijn het

dienstverband

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

Vermelding alle

toezichthouders

Functie of functies Voorzitter of Naam Ingangsdatum Einddatum Beloning Belastbare vaste Voorzieningen Uitkeringen

lid dienstverband dienstverband en variabele beloning wegens

(J/N) onkostenver- betaalbaar op beëindiging van 

goedingen termijn het

dienstverband

Voorzitter J J.A.M. Koster n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Vice-Voorzitter N B.A. van Everdingen n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Lid N G.A. Jägers n.v.t. n.v.t.  0 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Lid N L.J.C. Kramer n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Lid N A. Mulder n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Lid N C.M.B. Berendsen n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Lid N R.E. van den Dungen n.v.t. n.v.t. 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Bijlage kengetallen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Activa

VA vaste activa 869.064 941.021

VLA vlottende activa 6.672.494 5.884.817

7.541.558 6.825.838

Passiva

EV eigen vermogen 3.571.423 3.002.302

VZ voorzieningen 1.763.404 1.773.876

KVV kort vreemd vermogen 2.206.731 2.049.660

7.541.558 6.825.838

31-12-2019 31-12-2018

Solvabiliteit 1 47,4% 44,0% EV / Balanstotaal

Solvabiliteit 2 70,7% 70,0% (EV + VZ) / Balanstotaal

Liquiditeit 3,0 2,9 VLA / KVV

Kapitalisatiefactor 53,5% 49,4% Balanstotaal / Totaal baten

Weerstandsvermogen 26,6% 22,9% EV / Totaal baten

EXPLOITATIEREKENING OVER 2019 2018

€ €

BATEN

(Rijks)Bijdragen OCenW 13.208.406 12.884.078

Overige overheidsbijdragen 46.073 22.245

Overige baten 192.259 194.747

Totaal baten 13.446.738 13.101.070

LASTEN

Personele lasten 10.646.153 10.820.510

Afschrijvingen 179.618 122.959

Huisvestingslasten 690.525 674.737

Overige instellingslasten 1.358.241 1.391.973

Totaal lasten 12.874.537 13.010.179

Saldo baten en lasten 572.201 90.891

Financiële baten en lasten -3.080 -3.167

Exploitatiesaldo 569.121 87.724

KENGETALLEN 2019 2018 2017 2016 Norm

% % % % %

Personele lasten / Totale baten 79,2 82,6 83,5 82,9 82,0

Personele lasten / Totale lasten 82,7 83,2 83,6 83,0 83,0

Materiële lasten / Totale lasten 17,3 16,8 16,4 17,0 17,0

Afschrijvingslasten / Materiële lasten 8,1 5,6 5,0 5,2

Huisvestingslasten / Materiële lasten 31,0 30,8 31,9 32,3

Overige instellingslasten / Materiële lasten 61,0 63,6 63,0 62,5

Afschrijvingslasten / Totale lasten 1,4 0,9 0,8 0,9 1,0

Huisvestingslasten / Totale lasten 5,4 5,2 5,2 5,5 6,0

Overige instellingslasten / Totale lasten 10,5 10,7 10,3 10,6 10,0

KENGETALLEN
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