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1 Voorwoord
IN DE NAAM VAN ALLAH DE ERBARMER, DE MEEST BARMHARTIGE
De lof is aan Allaah. Wij prijzen Allaah en vragen Zijn hulp en vergiffenis. Wij zoeken onze toevlucht bij
Allaah voor al het kwade dat van de shaytān (satan) en van onze nafs (ego) komt. Als Allaah iemand op het
rechte pad leidt, is niemand in staat hem te misleiden. Als Allaah iemand misleidt, is niemand in staat hem
op het rechte pad te krijgen. Wij getuigen dat er geen godheid is dan Allaah en wij getuigen ook dat
Mohammed
(Allaahs vrede en zegeningen zij met hem) Zijn dienaar en Zijn Gezant is.
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2 Inleiding
Voor u ligt het bestuursjaarverslag 2017 van de Stichting ISA. Met dit jaarlijks terugkerend document willen
we onze organisatie een ‘open venster’ bieden en nodigen we belangstellenden uit om bij ons naar binnen te
kijken. Stichting ISA in het kort:
- Groei van de drie scholen: 1% stijging 2017 t.o.v. 2016
- Eind Cito-toets gegevens 2017: ongewogen gemiddelde van de drie scholen is 536,2
- Doorstroom naar VWO/HAVO: 65%
- Resultaat boekjaar: positief resultaat van € 545.426
- Cijfers ziekteverzuim: 7,51%
- Naamswijziging van de scholen;
- Algehele ingebruikname van Ambonplein 59 (IBS Al Jawhara);
- Algehele ingebruikname van Wildrijkstraat 2 (IBS Al Yaqoet)
- Deelname aan het project 020-scholen Amsterdam;
- Beëindiging interne auditoren opleiding.
Sinds een aantal jaren lukt het ons om de basis op orde te hebben. Om deze basis solide te houden, moet er
hard gewerkt worden door iedereen in onze organisatie: medewerkers, leerlingen en ouders. Tegelijkertijd
proberen we elkaar ook te stimuleren in nieuwe ontwikkelingen. Teams, en dus ook leerlingen, gaan de
diepte in met wetenschap en techniek, met kunst- en cultuuronderwijs, met internationalisering, met ICT en
met burgerschap.
Na een dip is de groei van de scholen de laatste jaren sterk toegenomen. Dit jaar was de groei het hoogst. De
groei zet zich nog steeds voort. Momenteel is het aantal leerlingen tot 1215 gestegen. Wij zijn blij dat zo
veel ouders voor onze scholen kiezen.
Onlangs is het schoolgebouw aan Wildrijkstraat 2 (IBS Al Yaqoet) en Ambonplein 59 (IBS Al Jawhara) in
gebruik genomen. Er is een haalbaarheidsonderzoek verricht naar samenvoeging van beide vestigingen van
IBS Al Maes. De locatie is het eventueel vrijkomende kavel van basisschool De Roos aan Jan van
Galenstraat 105.
Over 2017 werd een positief resultaat behaald van € 545.426. Begroot was een negatieve resultaat van
€136.400. Het gerealiseerde resultaat is €262.000 hoger ten opzichte van de realisatie over 2016.
In het bestuursjaarverslag nemen wij in vogelvlucht het kalenderjaar 2017 door. De belangrijkste
ontwikkelingen op zowel inhoudelijk als financieel gebied worden weergegeven. Wij willen werken aan
identiteit en kwaliteit. Twee begrippen die in onze situatie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Verder
treft u in het bestuursjaarverslag een beschrijving van de ontwikkelingen die we in 2017 hebben
doorgemaakt en de prestaties en kwaliteit die we als stichting leveren. Voorts doen we in het
bestuursjaarverslag niet alleen verslag van wat geweest is, maar geven we ook aan wat er komen gaat. Hoe
wij de maatschappelijke taak in 2017 verantwoord hebben, kunt u ook in dit verslag lezen.
Een bestuursjaarverslag vraagt enerzijds om inhoud die boeit en/of vragen oproept, anderzijds om lezers die
de moeite willen nemen om op de opzet, inhoud en de thema’s te reageren. We nodigen u daartoe van harte
uit.
Wij vertrouwen erop u met dit document voldoende informatie verschaft te hebben en wensen u veel
leesplezier.
Directeur-bestuurder,
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3 Organisatie
3.1 Functie van het bestuursjaarverslag
Stichting ISA werkt sinds 2011 met raad van beheermodel, waarbij de directeur-bestuurder de dagelijkse
leiding heeft van de organisatie. De Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs vormt de basis van de
organisatiestructuur en werkwijze. Er is een scheiding aangebracht tussen de functies van bestuur en intern
toezicht en deze functies zijn opgenomen in de statuten en het managementstatuut. De directeur-bestuurder
en de toezichthouders hebben een aantal afspraken gemaakt over de verdeling van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd (op het niveau van de schooldirectie). Het
doel van de Code Goed Bestuur is om op een efficiënte, effectieve en transparante wijze de
beleidsdoelstellingen te realiseren.
In dit verslag legt het bestuur van stichting ISA verantwoording af over het voorgaande kalenderjaar aan de
overheid over de rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. Deze verantwoording vindt
hoofdzakelijk plaats in het jaarverslag (verticale verantwoording). Daarnaast legt de stichting ook
verantwoording af over het functioneren van de scholen aan ouders, leerlingen, personeel en aan de
gemeente (horizontale verantwoording). Het betreft een integraal verslag waarin het beleid en doelen ten
aanzien van o.a. bestuur, onderwijs, personeel, bedrijfsvoering, huisvesting en financiën worden
geïntegreerd.
Dit verslag is enerzijds een richtinggevend document, anderzijds heeft het een tijdelijk karakter en zal het
jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld moeten worden onder invloed van landelijke of plaatselijke
ontwikkelingen.
Het verslag is tot stand gekomen in het zevende jaar waarin volgens een nieuwe structuur is gewerkt,
inhoudende een bestuur dat tot 1 augustus 2011 beleidsvormend heeft bestuurd en vanaf augustus 2011
toezichthoudend is gaan besturen:
Het dagelijks bestuur (DB) bestuurt daadwerkelijk de school en bestaat uit de directeur-bestuurder;
De directeuren zijn verantwoordelijk op hun eigen school;
De stafmedewerkers (beleidsmedewerker en hoofd P&O) zijn verantwoordelijk voor hun taken op het
bestuursbureau en verantwoording schuldig aan het DB.
Dit verslag wordt in eerste instantie besproken in het directieoverleg en het advies van het dagelijks bestuur
en de directeuren zal het benodigde draagvlak bij de uitvoering in de komende jaren moeten bieden.
De functie van het bestuursjaarverslag van stichting ISA is:
Verantwoording afleggen aan belanghebbenden;
Formele verantwoording aan het ministerie;
Verantwoording afleggen in het kader van de Wet op het Onderwijstoezicht;
PR-functie, promotiemiddel;
Interne functie in de beleidsontwikkeling en uitvoering.
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3.2 Doelgroep (belanghebbenden en belangstellenden)
De school publiceert de publieksvriendelijke versie van het bestuursjaarverslag na verschijning op www.assiddieq.nl en www.scholenopdekaart.nl, zodat onderstaande belangstellenden het bestuursjaarverslag
digitaal kunnen raadplegen:
- ouders;
- personeel;
- collega-besturen;
- collega-scholen;
- vervolgonderwijs;
- externe relaties;
- geïnteresseerde burgers.
3.3 Werkwijze
-

Januari: voorbereiding bestuursjaarverslag.
Februari: Opstellen concept bestuursjaarverslag.
April: verzamelen en analyseren kengetallen (cijfermateriaal) en conceptteksten ter beoordeling naar
dagelijks bestuur en directeuren en vervolgens het algemeen bestuur.
Mei: goedkeuring algemeen bestuur en ter informatie naar GMR sturen.
Juni: opsturen naar het administratiekantoor.

3.4 Verdeling verantwoordelijkheid
De eindverantwoordelijkheid voor het bestuursjaarverslag ligt bij het dagelijks bestuur. Het stafpersoneel
van het bestuursbureau is verantwoordelijk voor het voorbereiden en ontwikkelen van het
bestuursjaarverslag. Dit gebeurt in de eerste vijf maanden van het kalenderjaar. Bij de voorbereidingen is
met name de beleidsmedewerker betrokken.
3.5 Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bestuurskantoor Stichting Islamitische School
Amsterdam, drs.I.Bayrak, beleidsmedewerker, 020-5110524 i.bayrak@as-siddieq.nl.
3.6 Missie, visie en doelstellingen
3.6.1 De missie van de Stichting
Onze stichting is stevig verankerd in Amsterdam West, Oost en Noord. Ruim 1200 leerlingen gaan naar 3
scholen. De dynamiek en diversiteit van Amsterdam willen we laten doorklinken in onze missie. Niemand
weet hoe de toekomst eruit gaat zien en voor welke beroepen we onze leerlingen dienen op te leiden. Alles
verandert heel snel. Dat maakt het lastig om leerlingen voor te bereiden op die toekomst. Daarom laten we
de toekomst voorbereiden op de kinderen. We willen ermee zeggen dat we met ons onderwijs voorbereid
willen zijn op de toekomst. Kinderen zijn onze toekomst. Wij willen een toekomst voor onze kinderen
waarin mensen een verbondenheid met elkaar voelen en samen in staat zijn kleine en grote uitdagingen aan
te gaan. Wij zien het als onze missie daar een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren. We zullen
alert zijn op nieuwe inzichten, nieuwe technologieën en eigentijdse mogelijkheden voor onze leerlingen die
daaraan bijdragen. Met ons onderwijs willen we onze kinderen voorbereiden op en in staat te stellen tot
volwaardig functioneren en participeren in de Nederlandse samenleving, met de nadruk zulks te doen vanuit
de eigen islamitische en culturele achtergrond.
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De pedagogische filosofie van ons is dus gebaseerd op het idee dat er een positief verband bestaat tussen
het vergroten van de onderwijskansen van de kinderen en het bevorderen van hun eigen identiteit. Er wordt
gestreefd naar een sociaal-cultureel en pedagogische sfeer op de scholen waarin de kloof tussen school en
thuismilieu wordt verkleind. Er is ons alles aan gelegen dat ieder kind bij ons zo goed mogelijk tot zijn recht
komt en daarbij de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft. In dit proces vormt intensieve participatie van de
ouders een essentieel onderdeel van het hele onderwijsgebeuren.
De Nederlandse samenleving biedt de moslims de mogelijkheid om hun Islamitische identiteit tot uiting te
brengen. Dit betekent dat wij, als moslim burgers, ons leven kunnen inrichten volgens de waarden en
normen van de Islaam. Vervolgens biedt de wet en regelgeving ons de mogelijkheid om voorzieningen te
stichten op islamitische grondslag.
Daarbij is het belangrijk dat moslims optimaal gebruik maken van alle mogelijkheden in Nederland zodat zij
ook optimaal kunnen emanciperen. Moslims in Nederland hebben evenveel verantwoordelijkheid als de
overige maatschappelijke groepen t.a.v. maatschappelijke processen.
Uitgebreide uiteenzetting van de islamitische missie en visie van de Stichting is in het schoolplan te lezen.
Binnen de kaders van de missie van de Stichting willen wij vorm geven aan de identiteit van de school.
Onder identiteit verstaan we niet alleen de invulling van de levensbeschouwelijke identiteit, maar ook de
pedagogische en onderwijskundige identiteit. Dit wordt geconcretiseerd in het schoolplan en de jaarlijkse
schoolgids.
Het bestuur streeft ernaar dat een open klimaat en verstandhouding tussen bestuur, directie, personeel,
ouders en kinderen een kenmerkende identiteit wordt van de Stichting. Concreet betekent dit dat het bestuur
erop toeziet en bevordert dat er sprake is van korte communicatielijnen en heldere informatie.
3.6.2 De visie van de Stichting
Wat betekent deze missie voor ons onderwijs? Hoe zien we dat voor ons? Welke visie hebben we? Onze
leerlingen komen later als volwassenen voor uitdagingen te staan die waarschijnlijk complexer zijn dan
vandaag. Een dynamische, complexe maatschappij vraagt om onderwijs dat hierop inspeelt en continu
aansluit wat leerlingen nodig hebben en wat hen aanspreekt en motiveert. Het onderwijs op onze scholen
moet ervoor zorgen dat onze leerlingen later grote uitdagingen aan kunnen gaan. Het gaat dan over het
tegengaan van de groeiende kloof tussen arm en rijk, autochtoon en autochtoon, moslim en niet-moslim,
over een verder globaliserende wereld, maar zeker ook over een duurzaam gebruik van de aarde.
Onze scholen zullen naast solide onderwijs en identiteit vooral een klimaat creëren waarin de sterke kanten
en interesses (brede ontwikkeling) van leerlingen, opgemerkt en benut worden. Wij willen investeren in de
toekomst van onze kinderen. Het kan gaan om een talent of door wat een leerling goed kan, maar ook
vanwege een bijzondere interesse of passie voor een onderwerp.
Onze scholen vervullen ook een maatschappelijke opdracht. Wij maken actief werk van de pluriformiteit die
onze samenleving kenmerkt, dragen bij aan de emancipatie en integratie en stimuleren het democratisch
burgerschap. Onze leerlingen hebben zeer diverse achtergronden en in het islamitisch onderwijs leren
kinderen van- en met elkaar, door het actief verkennen van hun culturele en sociaal-economische
achtergronden. Het brengt al deze verschillen bij elkaar en leert kinderen op basis van gelijkwaardigheid met
elkaar in discussie te treden. Op onze scholen zijn alle leerlingen welkom, ongeacht hun achtergrond of
religie. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen vanuit islamitisch inzicht eigen opvattingen
ontwikkelen.
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In onze visie vragen die uitdagingen vooral om experts, goed personeel. Professionals die zich op een
interesse, passie of talent hebben toegelegd en op dat terrein een verschil kunnen maken. Maar ook
professionals die voordurend met en van elkaar leren vanzelfsprekend vinden.
Wij geloven dat een focus op wat je goed kunt of interessant vindt, drie belangrijke effecten heeft die helpen
onze missie te realiseren.
1. Het leidt tot het beter benutten van wat mensen kunnen. Niet iedereen kan alles, maar iedereen kan wel
iets bijdragen, ongeacht cultuur, opleidingsniveau of geloof. Soms is duidelijk zichtbaar wat iemand goed
kan, soms ligt het te wachten om te worden ontdekt en bruist het als een geiser naar buiten. Om gericht bezig
te zijn met een brede ontwikkeling van onze leerlingen, is een stevig fundament nodig. Dit betreft het
onderwijsklimaat, de kwaliteit van de lessen, goed personeelsbeleid etc.
2. Deze focus leidt tot een positief zelfbeeld zodat leerlingen uitgroeien tot zelfbewuste wereldburgers.
3. Het creëert een sfeer waarin het vanzelfsprekend is om bij alle mensen oog te hebben voor wat zij goed
kunnen en voordurend met en van elkaar te leren.
3.7 Het meerjarenbeleid
Het meerjarenbeleid is gericht op het realiseren van doelstellingen die onze leerlingen goed toerusten voor
een succesvolle schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs en goed burgerschap in deze complexe
maatschappij.
We doen dit door:
- De kwaliteit van ons onderwijs voortdurend te verbeteren door te investeren in ons personeel en in
innovatie van het onderwijs;
- De leertijd van onze leerlingen te verlengen door brede school activiteiten en leerlabs aan te bieden. Mede
hierdoor krijgen al onze leerlingen de kans al hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
- Samenwerking met ouders te stimuleren om te komen tot educatief partnerschap.
3.8 Doelstellingen van de Stichting
De Stichting streeft naar optimale opbrengsten voor alle leerlingen. Met alle scholen zijn prestatie afspraken
gemaakt. Deze afspraken hebben vooral betrekking op de verbetering van de kwaliteit van de leraar. De
leerkracht maakt namelijk ‘het verschil’. In 2015 is een nieuwe cao tot stand gekomen die er onder andere
voor moet zorgen dat de werkdruk van leraren beter verdeeld is over het jaar. In schooljaar 2016-2017
hebben scholen middels het overlegmodel gezocht naar een goede uitvoering van die cao-afspraken en de
bedoelde werking daarvan.
Kwaliteit van het onderwijs en identiteit is een van de belangrijkste redenen waarom ouders voor onze
scholen kiezen waardoor wij het leerlingenaantal stabiel kunnen houden.
Wat betreft huisvesting is er bij IBS Al Jawhara onderhoudsprojecten gerealiseerd die de levensduur en de
uitstraling van het gebouw aan Ambonplein ten goede komt. En is er met subsidie van de gemeente
Amsterdam geïnvesteerd in een gezond binnenklimaat op Sumatraplantsoen en binnenkort in de twee
schoolgebouwen in Amsterdam West. Voor de zomervakantie wordt het schoolgebouw aan Wildrijkstraat
volledig in gebruik genomen. Na jarenlange plannen en overleggen zal er een nieuwbouw voor IBS Al Maes
worden bepaald.
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3.9 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Stichting ISA scholen hebben allen een Medezeggenschapsraad (MR) en op bestuursniveau functioneert een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 6 stemgerechtigde leden: 3
ouders en 3 personeelsleden. De voorzitter is afkomstig uit de oudergeleding.
In 2017 is de GMR in totaal zes keer in een reguliere vergadering bijeen geweest en één keer met de Raad
van Toezicht. De leden van de oudergeleding krijgen alleen onkostenvergoeding. Afhankelijk van de agenda
is directeur-bestuurder te gast. Ook zijn in 2017 de leden van de Raad van Toezicht uitgenodigd.
Besluitvorming vindt altijd in besloten GMR-kring plaats. Onderstaande onderwerpen zijn in 2017
besproken en indien verplicht (WMS) is er een besluit genomen/advies uitgebracht:
- CAO PO;
- Duurzame inzetbaarheid;
- Functiemix;
- Veiligheidsbeleid;
3.10 Organogram
3.10.1 Code Goed Bestuur
Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs vormt de basis van de organisatiestructuur en werkwijze van
de Stichting. Goed besturen en goed toezicht houden kent een aantal inhoudelijke beginselen, zoals
transparantie, integriteit, zorgvuldigheid, loyaliteit en collectiviteit. Het is daarom vaak ook meer een
kwestie van cultuur en consequent rolgedrag dan van strenge regeltjes. Er is een scheiding aangebracht
tussen de functies van bestuur en intern toezicht en die zijn opgenomen in de statuten en het
managementstatuut. Het schoolbestuur en de toezichthouder hebben een set afspraken gemaakt over de
verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de verschillende organen. Daarbij
worden in beginsel de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie
belegd. Doel van de hantering van de Code Goed Bestuur is om op een efficiënte, effectieve en transparante
wijze de beleidsdoelstellingen te realiseren.
Het bestuur legt actief en intelligent verantwoording af over het functioneren aan belanghebbenden. De
vorm waarin verantwoording wordt afgelegd is actief en meest adequaat (bijvoorbeeld het goedgekeurde
jaarverslag (inhoudelijk en financieel wordt op de website van de stichting (www.as-siddieq.nl) en op Mijn
Scholen op de kaart (htpps://mijn.vensters.nl) gepresenteerd).
Om volledig te voldoen aan Code Goed Bestuur werkt het bestuur volgens ‘Toolkit Bestuur en Intern
Toezicht’.
In de Toolkit zijn de bestuursinstrumenten gebundeld en vastgelegd die de bestuurders en de interne
toezichthouder gebruiken. In de documenten in de Toolkit zijn afspraken vastgelegd over de wijze waarop
de (uitvoerende) bestuurder en de interne toezichthouders hun taken uitvoeren. De verschillende
documenten zijn te gebruiken als uitgangspunt, leidraad of handvat.
Naast het intern toezichtkader (ITK) hanteert het intern toezichthoudend orgaan het bestuurlijk
toetsingskader (BTK) waarin richtinggevende uitspraken vastgelegd zijn over het beleid van de organisatie
voor de komende vier jaar. Het intern toezichtkader bevat set van uitspraken over de mate van professioneel
handelen in de organisatie (Proces), die door de intern toezichthouders opgesteld wordt. En het bestuurlijk
toetsingskader bevat richtinggevende uitspraken over de verschillende inhoudelijke beleidsdomeinen
(Inhoud), die door directeur-bestuurder opgesteld wordt.
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Het bestuurlijk toetsingskader fungeert voor het bestuur en het management als kader voor het beleid. Voor
het management is duidelijk waaraan beleidsvoorstellen moeten voldoen; voor de directeur-bestuurder is
duidelijk waarop hij let bij de beoordeling van beleidsvoorstellen van het management. Verder maken de
normen en indicatoren helder waaraan bereikte resultaten worden afgemeten.
De interne toezichthouder gebruikt het bestuurlijk toetsingskader als informatie om mede het in uitvoering
genomen beleid in de organisatie te kunnen volgen en te beoordelen. Aan de hand van het bestuurlijk
toetsingskader kunnen de bestuursrapportages beoordeeld worden door de interne toezichthouders.
De Stichting gebruikt een planning- en control cyclus, waarin beleidsvoornemens als de begroting en
Bestuurlijk Toetsingskader en Intern Toezichtkader worden bewaakt m.b.v. managementinformatie.
Hiervoor verschijnen kwartaalrapportages. De toezichthouders buigen zich over de begroting 2017, de
meerjarenbegroting 2017-2020, de kwartaalrapportages 2017 en de jaarrekening 2016.
De meerjarenbegroting heeft een horizon van 4 jaar en is een uiting en vertaling van het voorgenomen
beleid. Onderdeel van de meerjarenbegroting is een investeringsbegroting en een liquiteitsbegroting die
dezelfde tijdshorizon hebben.
Het meerjaren bestuursformatieplan maakt onderdeel uit van de meerjarenbegroting. In dit plan worden de
bezetting en het beleid ten aanzien van personeel voor de komende periode weergegeven. Vanuit de
meerjarenbegroting en het meerjaren bestuursformatieplan worden de jaarbegroting en het
bestuursformatieplan opgesteld. Deze bevatten meer detail, zowel financieel als beleidsmatig opzicht,
omdat het een periode van één jaar betreft. Daarnaast dient de begroting als instrument om te meten en te
sturen op de voorgenomen doelen. Per kwartaal worden er managementrapportages opgesteld die een
combinatie zijn van rapportage over de kwalitatieve aspecten als ook de financiële onderdelen. De
rapportages dienen als sturing maar ook als interne verantwoording. Als laatste is er de jaarrekening en het
bestuursjaarverslag waarin op stichtingsniveau verantwoording wordt gegeven over het gevoerde beleid en
de resultaten daarvan. Basis voor al deze documenten vormen de schoolbegrotingen.
Op de volgende bladzijde is het organogram van de stichting weergegeven.
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Tabel 1: Organogram stichting ISA

Organogram scholen St.ISA
Algemeen Bestuur

Wettelijke en
algemene
toezichthoudende
taken

Staffuncties / taken
Ondersteunend
personeel

Intern toezichtkader
(ITK)

Non executives
Intern toezichthouders

Klantborden

Instemming/ advies
GMR

- Personeelsfunctionaris
- Beleidsmedewerker

Gezamenlijk bestuur
in de zin van de wet

Adviseren gevraagd/ongevraagd

Directeur-bestuurder /
dagelijks bestuur

Bestuurlijk toetsingskader
(BTK)

Voorbereiden Opstellen
Uitvoeren

Goedkeuren

Bestuurlijk leidinggeven

Vaststellen

Instemming/ advies
MR

IB’ers
-Identiteitscoördinator

-Taalcoördinator
-VVE-coördinator
-Coördinator BSActiviteiten
-Stuurgroep DVS

Directeur Al
Jawhara

Directeur Al
Yaqoet

Directeur Al
Maes

Bouwcoördinatoren

Bouwcoördinatoren

Bouwcoördinatoren

Onder-/midden-/bovenbouw

Onder-/midden-/bovenbouw

Onder-/midden-/bovenbouw

Groepsleerkrachten
Vakleerkrachten
OOP

Groepsleerkrachten
Vakleerkrachten
OOP

Groepsleerkrachten
Vakleerkrachten
OOP

Management statuut

Advies
Ouderraad
Leerlingenraad

3.11 Namen, functies en taken van bestuursleden/directeur-bestuurder/stafbureau/(G)MR
De scholen worden bestuurd door de Stichting ISA,
postadres: Jan van Riebeekstraat 11-13 1057 ZW Amsterdam.
De algemene bestuursleden hebben de volgende functie en taken:
Samy Deghedy
Voorzitter
Portefeuillehouder Identiteit
Ahmed J.A. Alarieqi
Secretaris
Portefeuillehouder Personeel & Organisatie
mr. K. El Moutghi
Penningmeester
Portefeuillehouder Financiën
Ercan Kaya
Bestuurslid
Portefeuillehouder Huisvesting
Drs. Chahid Kharmich MSc
Bestuurslid (per 02-10-2017 uit het bestuur getreden)
Portefeuillehouder Onderwijs
Elhoucine El Hilali
Bestuurslid (vanaf 03-10-2016 in het bestuur)
Portefeuillehouder Onderwijs
Er is een lijst van aftreden van de algemene bestuursleden opgesteld. Op het moment dat er zich een
vacature voordoet, wordt een kandidaat gezocht, waarbij de benodigde competenties vooraf zijn beschreven.

Dagelijksbestuur:
R. is vanaf 2014 als directeur-bestuurder (Onderwijs, Personeel, Financiën, huisvesting, PR) in dienst van
stichting ISA. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn in de statuten en het toezichtskader
geregeld. De schooldirecteuren fungeert voor de directeur-bestuurder als klankbord. Het algemeen bestuur
wordt periodiek van informatie voorzien door
de directeur-bestuurder. Over de volgende onderwerpen heeft de directeur-bestuurder verantwoording
afgelegd aan het algemeen bestuur:















Begroting 2017
Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016
Jaarplan 2017
Vakantierooster 2017-2018
Meerjarenbegroting 2017-2020
Bestuursformatieplan 2017-2018
Kwartaalrapportages 2017
Renovatie IBS Al Yaqoet en Al Jawhara
Inspectiebezoeken betreffende onderwijs op bestuur, medezeggenschap en financiën
Zaken betreffende de schooldirecties
Ziekteverzuim
Leerlingenaantallen per school
Personele zaken; waaronder het bestuursformatieplan, sturing op kwaliteit, sturing op het
ziekteverzuim en informatie over personele ontwikkelingen op directieniveau.

Het algemeen bestuur komt gemiddeld eens in de 6 weken bijeen. In de vergaderingen stonden bovenstaande
onderwerpen op de agenda. De vergaderingen vinden plaats volgens een jaarschema. De vaste
vergaderlocatie is het bestuurskantoor in IBS Al Maes (Jan van Riebeekstraat 11-13 1057 ZW Amsterdam).
Het DB vergadert formeel met directeuren en stafleden en neemt periodiek beslissingen in de vergadering.
Het DB is eens per maand aanwezig bij de algemene bestuursvergaderingen. Het AB vergadert ook eens per
maand zonder DB. Het DB is statutair bevoegd namens het bestuur op te treden en te tekenen. Ook de
meningen van de ouders en leerkrachten via (G)MR worden in belangrijke beslissingen gevraagd.
De directeur-bestuurder geeft leiding aan het stafbureau waar deskundigheid op het gebied van onderwijs,
financiën, personeelszaken en huisvesting werkzaam zijn. Het stafbureau verzorgt de
(management)ondersteuning en dienstverlening voor het bestuur en de scholen en richt zich op het
realiseren van de in het meerjarenbeleidplan geformuleerde missie en doelstellingen. Het stafbureau is
gevestigd aan Jan van Riebeekstraat 11-13 1057 ZW Amsterdam. De personele en financiële administratie is
uitbesteed aan administratiekantoor Groenendijk in Beverwijk.
Stafbureau:
Het stafbureau ondersteunt directeur-bestuurder, de schooldirecteuren en de scholen. Binnen dit bureau
werken deskundige medewerkers op het gebied van financiën, personeelszaken, huisvesting, ICT en
(passend) onderwijs.
(G)MR:
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt ouders en personeel van de
scholen. Iedere school vaardigt één ouder en één personeelslid af voor de GMR. De GMR heeft in 2017 acht
keer vergaderd. De directeur-bestuurder was op afroep bij de reguliere GMR vergaderingen aanwezig.

14

3.12 Strategisch partnerschap
3.12.1Lokaal onderwijsbeleid
De stichting werkt samen met andere scholen, schoolbesturen, lokale overheden en andere partners in
Amsterdam. Het gaat dan om het gezamenlijk vormgeven van lokaal onderwijsbeleid en het afstemmen van
bestuurlijke zaken. Zo participeert de stichting in:
- Het overleg met de gemeente over huisvesting en het toelatingsbeleid.
- Het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO). In dit overlegorgaan participeren alle PO besturen in
Amsterdam.
- Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam-Diemen (passend onderwijs).
3.13 Ouderbetrokkenheid
Voor ons is ouderbetrokkenheid van groot belang. Onderzoek toont aan dat de betrokkenheid van ouders bij
het onderwijs aan hun eigen kind van invloed is op de onderwijsresultaten. Ouders zijn daarmee een
onmisbare schakel in de relatie tussen school en leerling. Ouders en school hebben elkaar gedurende de hele
schoolcarrière - van voorschool tot en met voortgezet onderwijs - nodig: als partners in de opvoeding en
educatie (samenwerking op kindgericht niveau), als klankbord, in de (gemeenschappelijke)
medezeggenschap op school (samenwerking op formeel niveau), als vrijwilliger in ouderraad
(samenwerking op praktisch niveau) of ‘gewoon’ als gesprekspartner.
Op onze scholen vonden in 2017 de volgende activiteiten plaats voor en met ouders:
 De Verteltassen worden samen met de ouders gemaakt;
 Klassenouders (die samen vaak een klankbordgroep vormen voor de directie);
 Op onze scholen werken oudercontactfunctionarissen die themabijeenkomsten organiseren voor
ouders over de opvoeding van kinderen.
 Alle scholen hebben betrokken ouders in de MR, er zijn betrokken ouders lid van de GMR;
 Op alle scholen vinden (al dan niet samen met de kinderen) gesprekken plaats over de vorderingen;
 Op alle scholen organiseren ouders activiteiten voor de kinderen (feesten en vieringen, maar ook
talentontwikkeling);
 Tijdens de schoolbezoeken van het bestuur (en leden van de RvT) wordt gesproken met ouders;
 Cursussen voor ouders.
Ondanks alle inspanningen constateren we toch dat er soms incidenten voorkomen, waarbij de spanning
tussen de ouders en de school oploopt. De oorzaak van deze spanning is dan vaak te vinden in een gebrek
aan communicatie, een sfeer van wantrouwen tussen de ouders en de leraren en verschillen in
verwachtingen. Ouders, maar ook de leraren en directeuren, voelen zich soms machteloos. Het blijkt lastig
om grenzen aan te geven en toch een goede relatie met sommige ouders te behouden. Het blijft daarom van
belang hier actief aandacht aan te besteden op al onze scholen.
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3.14 Namen van de leden van het managementteam
Het directieteam wordt gevormd door het dagelijks bestuur en de afzonderlijke
schooldirecteuren (zie organogram hierboven).
Directeuren:
IBS Al Maes: L. Oakki, telefoon 020 - 6168923 en 020 - 6180838.
IBS Al Jawhara: H. El Ghannouti: tel: 020 - 6927983.
IBS Al Yaqoet: G.Amadirsad tel: 020-6371376.
Medewerkers stafbureau:
Beleidsmedewerker: drs. I. Bayrak, telefoon 020 - 511 05 24
Hoofd P&O: M.Zarouali, telefoon 020 – 511 05 20
3.15 Beleidsnota’s en overleggen
De volgende beleidsnotities zijn door het directieteam en bestuur in 2017 opgeleverd:
- Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020;
- Bestuursformatieplan en meerjarenbegroting (2017-2020);
- Bestuursjaarverslag 2017;
- Jaarrekening 2017;
- Jaarbijlage schoolgids 2017-2018;
- Huisvesting zaken IBS Al Maes, Al Jawhara en Al Yaqoet;
- Toezicht bestuurlijk handelen door inspecteur.
Onderwerpen die tijdens de bestuursvergaderingen besproken zijn:
· Begroting 2017 en 2018;
· Inventarisatie inhoudelijke/strategische vraagstukken;
· Jaarrekening 2016;
· Stand van zaken op de verschillende locaties;
· Herziening statuten en namen scholen;
· Strategisch beleidsplan;
· Cafetariaregeling beleid Stichting ISA;
· Toezicht bestuurlijk handelen door inspecteur;
· Formatieplan;
· Planning en controle cyclus;
· Overleg met gemeente/stadsdelen;
· Overleg met ouders;
· Overleg met personeel;
· Overleg met inspectie;
· PR;
· Stafbureau;
· Huisvesting nieuwbouw IBS Al Yaqoet en Al Jawhara en nieuwbouw onderzoek
voor IBS Al Maes;
· Meerjaren onderhoudsplan voor IBS Al Maes en Al; Jawhara;
· Financiën;
· Schoolgids van de drie scholen;
· Afspraken over informatievoorziening.
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Onderwerpen die tijdens het bestuur/directieteam overleg besproken zijn:
 Stand van zaken op de scholen;
 Formatieplan;
 Personeelsgids;
 Cafetariaregeling beleid stichting ISA;
 Inspectiebezoek;
 Management statuut en bestuurlijke toetsingskader;
 Taakbeleid;
 Werken met Kwaliteitskaarten (WMK) van Kees Bos;
 Financiën (jaarbegroting en meerjaren begroting);
 De Vreedzame School;
 Onderwijskundige zaken;
 Passend onderwijs;
 Personele zaken;
 Organisatorische zaken;
 Huisvesting; Gezonde Schoolgebouwen project van de gemeente (IBS Al Maes),
nieuwbouw IBS Al Yaqoet, Al Jawhara en Al Maes;
 PR;
 Identiteit;
 Zorgplan;
 Aanvulling bestuursformatieplan, meerjarenbegroting (2016-2019);
 Formatieplan 2017-2018 en 2018-2019;
 Financieel jaarverslag 2016;
 Bestuursformatieplan 2017-2020;
 Tussentijdse evaluatie van schooljaar 2017-2018;
 Kwaliteitscyclus;
 Gesprekscyclus.

3.16 Overzicht van de scholen
IBS Al Maes (23HR)
Jan van Riebeekstraat 11-13 (groep 4-8)
1057 ZW Amsterdam

Telefoon:

020 – 618 08 38

Dependance: Cornelis Dirkszstraat 6-8 (groep 1-3 en peuterspeelzaal)
1056 TR Amsterdam
Telefoon: 020 - 616 89 23
Aantal leerlingen per 1 oktober 2017:

471 leerlingen

IBS Al Yaqoet (30UE)
Dijkmanshuizenstraat 119 (groep 1-2 en peuterspeelzaal ) Telefoon: 020 - 637 13 76
(na maart 2017: groep 1/2)
1024 XJ Amsterdam
Dependance: Wildrijkstraat 2 (groep3-8)
1024 CL Amsterdam
Aantal leerlingen per 1 oktober 2017:
274 leerlingen
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IBS Al Jawhara (30UF)
Sumatraplantsoen 15 (groep 1-5 en peuterspeelzaal)
Telefoon: 020 - 692 79 83
1095 HW Amsterdam
Dependance: Ambonplein 59 (groep 6-8 en peuterspeelzaal)
1094 PW Amsterdam
Aantal leerlingen per 1 oktober 2017:
355 leerlingen
Stafbureau:
Jan v Riebeekstraat 11-13
1057 ZW Amsterdam

Telefoon: 020- 511 05 20

18

4 Onderwijs
4.1 Belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs
Eind 2016 hadden de drie scholen van de Stichting het basistoezicht van de onderwijs
inspectie. De inspectie was tevreden over de kwaliteit op onze scholen. In dit hoofdstuk
passeren de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs de revue en onze
ambities.
4.1.1 Sturen op onderwijskwaliteit
We leggen de lat hoog. De jaarlijkse rapportage “De Staat van het Onderwijs” van de
inspectie, ondersteunt conclusies uit eerdere onderzoeken dat hoge verwachtingen leiden tot
beter onderwijs. Van ons vraagt dat een scherper zicht op kwaliteit en kwaliteitszorg van de
scholen. We hebben voor ogen om de jaarlijkse scholenbezoeken van het algemene bestuur op
te starten en een intern auditsysteem op te zetten. Scholen krijgen één keer in de twee jaar een
interne audit en voor het algemene bestuur gebeurt dat één keer in de vier jaar. Tussendoor
willen we een werkwijze waarbij schoolleiders en intern begeleiders critical friends voor
elkaar zijn. De kennis over interne kwaliteitsanalyse bij medewerkers die opgeleid worden tot
auditor komt dan goed van pas.
4.1.2 Passend onderwijs
De Stichting heeft een eigen voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven.
We heeft de afgelopen twee jaren veel betekend voor het uitvoeren van de wet op passend
onderwijs. Inmiddels hebben we goed in beeld waar onze scholen staan op dat gebied. We
weten wat goed gaat en wat beter kan. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan belangrijke
onderdelen zoals planmatig werken, verstevigen van de basisondersteuning en het creëren van
vormen voor extra ondersteuning. Voor de toekomst willen we een heldere structuur voor
samenwerking tussen de scholen en het efficiënt inzetten van expertise.
4.1.3 Standaardaanbod beter laten aansluiten op de populatie
Kenmerkend aan de Stichting is de diversiteit van de leerling populatie. Verschillende
bevolkingsgroepen hebben hier hun plaats gevonden en gaan naar onze scholen. Maar die
diversiteit komt ook met boeiende uitdagingen. De verschillen in de manier waarop kinderen
opgroeien is groot. Dat vraagt om maatwerk van onze scholen. Bij de methoden voor rekenen,
taal en wereldoriëntatie, die momenteel op de markt zijn, is de landelijke middenmoot als
didactisch vertrekpunt gekozen. Wanneer de populatie van een school sterker of zwakker is
dan de landelijke middenmoot ontstaat er een mismatch. Wij willen dat onze scholen in beeld
brengen hoe de middenmoot zich verhoudt tot de landelijke middenmoot. Op basis van die
analyse kan elke school interventies in het aanbod plegen. Zo wordt beter ingespeeld op de
mogelijkheden van de kinderen en dus ook op hun talenten.
4.1.4 21e eeuwse vaardigheden aangrijpen om te investeren in voorsprong
De 21e eeuwse vaardigheden bieden veel mogelijkheden om interesses en talenten van
kinderen te stimuleren en te benutten. Het gaat dan bijvoorbeeld om probleemoplossend
vermogen, creativiteit, samenwerking, communicatie en kritisch denken. In veel gevallen
bieden scholen al onderwijsactiviteiten aan waarin die vaardigheden aan bod komen, maar het
moet steviger verankerd worden in het curriculum. Digitale geletterdheid is ook een 21e
eeuwse vaardigheid (computational thinking, ICT-basisvaardigheden, informatie
vaardigheden en mediawijsheid). In ons toekomstbeeld zien we dat scholen heel zichtbaar en
doelgericht werken aan deze vaardigheden. Aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden
19

vraagt dat bepaalde voorwaarden op orde zijn. Dan gaat het om de kwaliteit van de hardware,
het gebruik van educatieve software en de ICT-vaardigheden van leerkrachten.
4.1.5 Day a week school
Om ook de meer begaafde leerlingen Passend Onderwijs te bieden, participeren we in het
samenwerkingsproject de ‘Day a Week School’ (DWS). Eén dag per week wordt voor de
meer- en hoogbegaafde leerlingen van IBS Al Jawhara onderwijs verzorgd. Onder leiding van
een excellente leerkracht komen 3 kinderen van groep 7 van IBS Al Jawhara elke donderdag
samen om met een speciaal ingericht lesprogramma op een andere, creatieve wijze met leren
om te gaan en vooral ook van elkaar te genieten. In het najaar worden alle leerlingen van
groep vijf gescreend om te bepalen of zij voor dit arrangement in aanmerking komen. Door de
screening is er meer alertheid op hoogbegaafdheid en wordt er ook meer ingezet op de
hoogbegaafd-leerlijn, ook voor kinderen die niet naar de DWS gaan. In schooljaar 2018-2019
zal IBS Al Yaqoet aansluiten bij dit project. Op IBS Al Maes is dit schooljaar gestart met een
plusklas.
4.1.6 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
De scholen van de Stichting participeren in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Alle
scholen beschikten in 2017-2018 over een extra budget om een VVE-coördinator te
faciliteren. De werkzaamheden van de coördinatoren zijn gericht op het realiseren van de
doelstellingen uit het Beleidsplan peutergroep/VVE 2016-2018 (Ontwikkelkansen voor alle
Amsterdamse peuters), dat vastgesteld is door de gemeente Amsterdam. Het betreft de
kwaliteit van het aanbod, het verhogen van deelname aan de voorschool, de
ouderbetrokkenheid, versterken samenwerking voorschool/basisschool. Er vinden
netwerkbijeenkomsten plaats voor deze coördinatoren op het niveau van de gemeente
Amsterdam en het niveau van de Stichting.
De VVE-locaties werken met een jaarwerkplan dat jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld.
In het jaarwerkplan staan afspraken over doelen en leerlijnen, doorgaande lijn en
ouderbetrokkenheid.
In het kader van de harmonisatie van de peutervoorziening worden alle instellingen van de
peuteropvang getransformeerd naar instellingen voor de kinderopvang en krijgen alle
Amsterdamse ouders recht op een aantal dagdelen gratis opvang. De scholen hebben een
inpandige opvang voor de voorschool. Op dit moment is deze opvang gratis (subsidie van de
Gemeente Amsterdam) Om dit te behouden zullen de ouders met ingang van 2018 de kosten
van de opvang terug moeten vragen bij de belastingdienst. Wij denken dat de consequenties
van deze ontwikkeling voor de deelname van de peuters aan de voorschool niet erg groot zal
zijn omdat de meeste ouders tot de doelgroep behoren die minder bedeeld zijn.
4.1.7 Cultuureducatie
Kunst- en cultuureducatie is belangrijk in het aanbod aan onze leerlingen. Het biedt de
mogelijkheid om tot een verbreding en verdieping van het onderwijs te komen en aandacht te
geven aan de 21e century skills. De scholen van de Stichting hebben inmiddels een vorm
gevonden waarbij voldaan wordt aan de afspraken die gemaakt zijn in het stedelijk convenant:
minimaal een uur muziek-, kunst- en cultuureducatie.
Daarnaast bestaat op de scholen een aanbod in de naschoolse activiteiten. De scholen stellen
in overleg met de projectcoördinatie een programma samen van naschoolse activiteiten en
verlengde schooldag activiteiten, dat aansluit bij het door hen gekozen ambitiemodel.
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De scholen hebben gecertificeerde coördinator kunst- en cultuuronderwijs. Deze
coördinatoren zorgen ervoor dat het beleidsplan van de school opgesteld wordt, waarin de
doelen van stichting Mocca opgenomen zijn.
4.1.8 Internationalisering
In een wereld die steeds meer globaliseert is het belangrijk om onze leerlingen toe te rusten
met kennis en vaardigheden die nodig zijn om je in een wereld die zo divers is te kunnen
handhaven.
Dit schooljaar heeft IBS Al Maes Engels in haar curriculum ingevoerd: groep 1 t/m 8 krijgen
tussen 15 tot 60 minuten Engels per week. Maar internationalisering gaat natuurlijk niet alleen
over het leren van een tweede taal. Veel van onze leerlingen spreken al een tweede taal. Onze
scholen hebben een populatie met roots in andere werelden en culturen. Het delen van kennis
hierover en het samenwerken en samenleven zijn even belangrijke aspecten van
internationalisering en in deze zin nauw verwant met burgerschap.
4.1.9 Samenwerking met voortgezet onderwijs versterken
Als basisonderwijs en voortgezet in elkaars verlengde liggen, kan er doelgerichter en
efficiënter onderwijs verzorgd worden en kunnen we beter invloed uitoefenen op de toekomst.
Een betere afstemming leidt tot goed doordachte doorgaande leerlijnen. Het biedt ook meer
mogelijkheden om samen goed te kijken naar wat kinderen nodig hebben. Zo zou in ons
toekomstbeeld het keuzemoment voor sommige kinderen bijvoorbeeld kunnen worden
uitgesteld als dat beter voor hen is.
4.1.10 Educatief Partnerschap
Meer uit de samenwerking met ouders halen om te weten wat kinderen goed kunnen of
interessant vinden, hebben we de ouders nodig. Zij kennen hun kind heel goed. Met ouders
wil Stichting ISA een vanzelfsprekende samenwerking. Die samenwerking wordt ‘educatief
partnerschap’ genoemd. Vanuit een eigen verantwoordelijkheid werken ouders en school
samen aan de ontwikkeling van een kind en samen bouwen ze aan de school.
Directuer-bestuurder heeft zich inmiddels samen met de schoolleiders georiënteerd op
educatief partnerschap met ouders. Het is belangrijk dat er een kader voor educatieve
samenwerking komt, zodat scholen educatief partnerschap met ouders kunnen formaliseren.
De manier waarop scholen en ouders samenwerken zal vindbaar zijn op websites en ouders
merken in de praktijk dat er sprake is van een constructieve samenwerking.
4.1.11 Burgerschapsvorming en veiligheid
Aandacht voor burgerschapsvorming en veiligheid volgt logisch uit onze visie. Dat is volgens
ons meer dan alleen gesprekken en opdrachten over een bepaald thema. Onze scholen moeten
steeds meer de verbinding maken met de wereld om hen heen. Bedrijven en organisaties in de
buurt, ouders, grootouders en buurtbewoners. Allemaal worden ze ingezet om kinderen
betekenisvolle lesactiviteiten over burgerschap en de wereld te bieden. Een veilig klimaat
vraagt in eerste instantie een positieve grondhouding en pedagogisch tact van elk team. Zij
zijn het voorbeeld voor ouders en kinderen en zij creëren een gebalanceerde en prettig sfeer.
Naast een goede methodiek voor sociale veiligheid en protocollen, zullen schoolteams zich op
het pedagogische vlak voortdurend moeten scholen.
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4.2 Onderwijskundige visie
Het beeld dat wij voor ogen hebben is dat de scholen van de Stichting een plek moet zijn waar
kinderen graag vertoeven en waar naast de cognitieve, sociaal emotionele, lichamelijke en
geestelijke ontwikkeling van het kind, de beleving van het Islamitisch geloof, gestimuleerd
wordt.
Met betrekking tot de cognitieve ontwikkeling willen wij met name aandacht besteden aan
beleid m.b.t de basisvaardigheden (taal en rekenen/wiskunde). Wij streven er verder naar dat
de doelen binnen het onderwijs duidelijk zijn en dat de doorgaande lijn binnen de leerjaren
wordt verbeterd.
Met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling wil de school een vreedzame school
zijn. De pedagogische visie is gebaseerd op drie kernpunten: rust; reinheid en regelmaat.
Doordat er binnen de groep een rustig klimaat heerst ontstaat er een veilige leersituatie.
Regelmaat zorgt ervoor dat kinderen duidelijk weten waar zij aan toe zijn en stap voor stap
kunnen werken aan hun leerdoelen.
De school streeft ernaar, mede in het kader van de zorgverbreding, om meer aandacht te
besteden aan de zwakke presteerders. De zorgverbreding betekent binnen de school, dat er
aandacht komt voor differentiatie binnen de methodes, zodat de individuele capaciteiten van
de leerling benut kunnen worden. Wij streven ernaar om de zorg zoveel mogelijk binnen de
klas te organiseren.
Naast een breed, gestructureerd en rijk onderwijsaanbod wordt geïnvesteerd in de
basisbehoeften van de leerling: relatie, competentie en autonomie. Door in te spelen op deze
drie behoeften worden voorwaarden gecreëerd voor een veilig leerklimaat hetgeen de
intrinsieke motivatie van de leerling bevordert.
Met adaptief onderwijs en met een positieve pedagogische relatie tussen leerling en leerkracht
als uitgangspunt is een optimale interactie mogelijk tussen leerkracht en leerling en leerlingen
onderling.
Een voorwaarde om het bovenstaande te kunnen realiseren, is dat de school ook voor de
leerkrachten en andere teamleden een veilige plek moet zijn. Hieraan wordt de komende jaren
invulling gegeven vanuit De Vreedzame School gedachte. Daarnaast vindt de school het
belangrijk om te streven naar een open vorm van communicatie, op basis van
gelijkwaardigheid. Het model wat de school hanteert is gebaseerd op de theorie van de
lerende organisatie. De kern hiervan is dat de organisatie continue lerend en in ontwikkeling
is, waarbij er veel minder van bovenaf wordt bepaald, waardoor verantwoordelijkheden en
beslissingen lager in organisatie terecht komen. De inspraak wordt hierdoor bevorderd, er
ontstaat een betere samenwerking en het draagvlak voor ontwikkelingen binnen de school
wordt vergroot. De school vindt het belangrijk dat het personeel zich binnen de organisatie zo
veel als mogelijk kan ontwikkelen.

4.2.1 Onze uitgangspunten
 Wij handelen vanuit een islamitisch denk- en werkkader;


Wij gaan ervan uit dat onderwijs en opvoeding onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Op onze school zijn de Islaam en vervolgens het concept De Vreedzame School de
referentiekaders om hier invulling aan te geven;
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Wij gaan ervan uit dat kinderen een natuurlijke aanleg (fitrah) hebben om te leren. De
verschillende ontwikkelingsstadia worden benut om het kind adequaat te begeleiden;



Wij gaan ervan uit dat de we alleen onze doelen kunnen behalen als het systeem als geheel
in beweging is. In dit kader levert een ieder binnen de organisatie, vanuit zijn/haar eigen
rol, een actieve en passende bijdrage aan de ontwikkeling van de school in het algemeen
en in het bijzonder aan die van de kinderen;



Wij gaan ervan uit dat we alleen onze doelen kunnen behalen als we van en met elkaar
leren. Samen leren en samenwerken zijn daarom belangrijke aspecten binnen onze school.
Dit beperkt zich niet alleen tot alle geledingen binnen de organisatie, maar geldt ook voor
partijen daarbuiten (wijkniveau, lokaal niveau, landelijk niveau). Ons motto is: samen
leren, samen onderwijzen.

4.2.2 Onze waarden
Om onze missie succesvol te kunnen vervullen vinden we de volgende waarden van essentieel
belang:
Respect
Veiligheid
Openstaan voor elkaar
Zorgzaamheid en liefde
Verantwoordelijkheid
(Zelf)reflectie
Deze basiswaarden zijn in ons schoolplan uitgewerkt.
4.2.3 Onze onderwijsvisie

Samen leren samen onderwijzen.
4.3 Beschrijving van onderwijskundige ontwikkelingen
Het onderwijs is ingebed in de maatschappelijk context van de scholen. Lokaal wordt dit
vormgegeven in de samenwerking en communicatie met ouders en schoolnabije instellingen
(bv. Decentraal Lokaal Onderwijsoverleg), regionaal door samenwerking (v.b.
Samenwerkingsverbanden, Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam), en landelijk in deelname
aan netwerken van de besturen- en schoolleidersorganisaties en de PO raad.
Het bestuur doet mee aan de verschillende overlegvormen en heeft goede betrekkingen met
lokale- en landelijke overheden, de inspectie, het directieteam, het personeel en de ouders. De
scholen timmeren hard op weg naar kwalitatief goed onderwijs.

4.4 Onderzoek naar kwaliteitsaspecten van de scholen
In de scholen is potentie om zelfstandig en met behulp van het referentiekader van de KBA
betrouwbare informatie te verzamelen over het pedagogisch en (vak)didactisch handelen. De
scholen hebben een enthousiast, leergierig en betrokken team. De scholen kunnen de
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komende periode haar analytisch vermogen verder versterken om verzamelde leeropbrengsten
nader te analyseren en te verklaren.
Het systeem van kwaliteitszorg met een centrale positie voor de zelfevaluatie moet nog verder
vorm en inhoud krijgen.
De scholen zijn er gedeeltelijk in geslaagd schoolbreed de doelstellingen uit het verbeterplan
te realiseren, het vraagt de komende tijd dan ook de aandacht van de scholen en het bestuur
om hieraan prioriteit te geven. Het vraagt van de directeuren wellicht een andere stijl van
leiderschap, wat op dit moment passend is bij de ontwikkeling van de school is.
4.5 Onderzoek naar deugdelijkheid zelfevaluatie
De scholen zijn nog steeds in de beginfase van het opzetten van de zelfevaluatie. Ze hebben al
een aantal mooie stappen gezet in de onderzoeksopzet, zoals het formuleren van de
probleemstelling en het vaststellen van de onderzoeksvraag. Daarnaast is er al een aantal
goede onderzoeksvragen opgesteld, die voorzien waren van feedback door de
onderwijsexperts. De scholen hadden aangegeven nog ondersteuning te willen gedurende deze
fase maar door het stoppen van KPO/ZE is daar geen gehoor aan gegeven. Daarom hebben de
scholen in 2016 besloten zelf auditoren op te leiden m.b.v. de scholenbeurs die gemeente
Amsterdam beschikbaar heeft gesteld. Aan deze audittraining doen de directeuren, IB-ers en
enkele groepsleerkrachten mee.

De uitgangspunten bij de audittraining zijn:






Aansluiten bij de zelfevaluatie KPO/ZE aanpak;
Samen optrekken, samen leren;
Auditoren dienen te voldoen aan startniveau;
Het principe is: bij elkaar auditeren (ook nog even met externe ogen);
Stimuleren van ontwikkeling.

Wij hopen met behulp van de interne kwaliteitsmonitor die wij bij de audittraining ons eigen
maken, de kwaliteit op onze scholen systematisch te kunnen beoordelen. Het systeem van
kwaliteitszorg met een centrale positie voor de zelfevaluatie willen we in de loop van 2017
verder uitwerken.
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4.6 Passend onderwijs
In het kader van de nieuwe wetgeving Passend Onderwijs is de gemeente Amsterdam Diemen
door het Rijk aangewezen als een samenwerkingsbestuur. In 2016 heeft dit
Samenwerkingsverband op advies van de inspectie gekozen voor een meer passende
governance structuur. Hierbij is gekozen voor een directeur/bestuurder, een actieve
toezichthoudende rol van de besturen (de algemene ledenvergadering) en commissies
(remuneratiecommissie, auditcommissie, kwaliteitscommissie en een coördinatiecommissie).
Er is een helder toezichtkader vastgesteld.
Stichting ISA maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam
en Diemen (SWV). In het ondersteuningsplan van SWV is het inhoudelijke en financiële
beleid van de schoolbesturen vastgesteld. Het plan is te vinden op
www.swvamsterdamdiemen.nl.
Het samenwerkingsverband heeft gekozen voor het zogenaamde schoolmodel. Dat betekent
dat het SWV middelen voor basis- en extra ondersteuning beschikbaar stelt aan de
schoolbesturen voor regulier onderwijs. De schoolbesturen moeten deze middelen inzetten om
de basis- en extra ondersteuning voor de leerlingen op de scholen binnen hun bestuur vorm te
geven. Afspraken over hetgeen van de schoolbesturen wordt verwacht, bijvoorbeeld ten
aanzien van de basisondersteuning, zijn vastgelegd in het Ondersteuningsplan 2016-2020.
Indien de onderwijs(ondersteunings)behoefte van een kind de mogelijkheden van het
reguliere onderwijs overstijgt kan een leerling bij het SWV aangemeld worden voor een
toelaatbaarheidverklaring voor het Speciaal Basis- of Speciaal Onderwijs. Het bieden van
onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen maakt onderdeel uit van de basisondersteuning.
Daarnaast biedt de gemeente Amsterdam de mogelijkheid om op basis van de Verordening op
Lokaal Onderwijsbeleid (VLOA) in Amsterdam een subsidie aan te vragen voor het bieden
van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.
Het SWV beoordeelt of een leerlingen toelaatbaar zijn tot het speciaal basisonderwijs (SBO)
of speciaal onderwijs (SO). In Amsterdam zijn zes onderwijsadviseurs belast met het
beoordelen van de toelaatbaarheid is het S(B)O. De invoering van passend onderwijs heeft
niet tot een sterke daling of stijging geleid van de verwijzingen naar het S(B)O.
Het bestuur heeft ervoor gekozen om alle middelen vanuit het samenwerkingsverband direct
beschikbaar te stellen aan de scholen voor basisondersteuning en extra ondersteuning. De
scholen hoeven het niet aan te vragen. Hiermee zijn de leerlingen het meest gebaat bij een
school die snel de juiste begeleiding kan verzorgen zonder tijdrovende aanvraagprocedures.
Het bestuur vindt dat de scholen zelf goed in staat zijn om deze middelen zinvol en
verantwoord te besteden.
Van dit bedrag is iets meer dan de helft gebruikt voor interne formatie (uitbreiding IB, RT-er,
gedragsspecialist, lees- en taalspecialist en inzet van onderwijsassistenten). En het resterend
bedrag wordt gebruikt om externe ondersteuning in te kopen waaronder ook scholing en
begeleiding. De middelen zijn ingezet voor scholing, extra formatie (IB of extra handen in de
klas) en voor middelen (aanschaf van materialen voor hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie,
etc). En een heel klein deel van de middelen is ingezet voor aanschaf van materialen.
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De IB-ers van elke school hebben de kenmerken en onderwijsbehoefte van de leerlingen in
beeld gebracht en hebben ambities en een beredenerend aanbod daarop afgestemd. Daarbij is
bijzondere aandacht voor de groep leerlingen die verrijking en uitdaging nodig hebben.
De scholen hebben de basisondersteuning zoals beschreven door het Samenwerkingsverband
Amsterdam-Diemen op orde. Veel aandacht voor het opstellen van het SOP
(schoolondersteuningsprofiel) heeft daartoe bijgedragen. De scholen hebben in 2017 gericht
gewerkt aan leerlijnen voor plus leerlingen, dyslexie, dyscalculatie, sociale veiligheid en
gedrag.
Voor leerlingen die niet voldoende hebben aan de begeleiding door de groepsleerkracht zijn
arrangementen (organisatievormen waarmee extra ondersteuning aan leerlingen wordt
gegeven voor extra ondersteuning) geregeld. Deze arrangementen zijn i.s.m. experts
(gespecialiseerde medewerkers van speciaal onderwijs) uitgevoerd. Zij hebben een deel van
de begeleiding van de groepsleerkracht overgenomen. Bij elk arrangement is duidelijk wat het
doel, looptijd, werkwijze, aanbod etc. is. De scholen willen expertise wel intern ontwikkelen,
maar zo lang dit niet mogelijk is, zal externe expertise inhuur nodig blijven.
Als een extra arrangement nodig is voor een leerling of groep leerlingen volgen de scholen
procedures om samen met de ouders en experts tot de juiste begeleiding te komen. Als een
toelaatbaarheidverklaring voor het speciaal onderwijs gewenst is of een noodprocedure
aangevraagd moet worden , kunnen ouders terecht bij een van de IB-ers op onze scholen.
Als het vermoeden bestaat dat een leerling beter af is in het speciaal onderwijs, vragen
scholen in samenwerking met de ouders een toelaatbaarheidverklaring aan bij het
samenwerkingsverband. Het groei document voldoet aan de voorwaarden zoals
voorgeschreven door het samenwerkingsverband. Soms blijkt het verkrijgen van een
toelaatbaarheidverklaring dermate lastig dat de kinderen ‘noodgedwongen’ op de scholen
blijven. Dit is ook het geval als ouders niet willen meewerken aan een verwijzing.
Alle scholen hebben een bijgewerkt SOP waarin duidelijk wordt hoe de school passend
onderwijs vormgeeft, welke financiële keuzes gemaakt worden en welke ontwikkelpunten de
scholen hebben. De scholen hebben – conform afspraak met het samenwerkingsverband – het
SOP (schoolondersteuningsprofiel) op de website geplaatst.
We constateren dat de kwaliteit van het onderwijs (dus ook het Passend Onderwijs) onder
druk komt te staan als gevolg van het lerarentekort.
Twee van de drie scholen participeren in de wijkoverleggen.
Financiële middelen Passend Onderwijs Stichting ISA schooljaar 2017-2018:
Sinds augustus 2017 beschikt stichting ISA over onderstaande middelen om inhoud te geven
aan de WPO:
basisondersteuning
extraondersteuning
overgang rugzak
Incidentele
middelen
totaal

2016/2017

2017/2018

€ 120.625
€ 164.050
€ 12.992

€ 205.632
€ 139.264
€ 0

€ 297.667

€ 15.440
€ 344.896

26

In onderstaande tabellen wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel leerlingen dit schooljaar gebruik
maken van extra ondersteuningsmogelijkheden met behulp van LGF-gelden, een individueel
arrangement of een groepsarrangement op de drie scholen. Daarnaast is te zien hoeveel
leerlingen per schooljaar uitstromen naar andere beter passende onderwijsvoorzieningen.
aantal ll. naar

SBO
SO cluster 1
SO cluster 2
SO cluster 3
SO cluster 4
ll. met LGF cluster 1
ll. met LGF cluster 2
ll. met LGF cluster 3
ll. met LGF cluster 4
ll. met ind. arrangement
groepsarrangement
Andersoortig inzet arr.

aantal ll. Naar SBO/SO

extra ondersteuning binnen po

0/0/1
0/0/0
2/0/0
0/0/0
0/0/0
0/2/0
0/9/6
0/1/0
0/1/0
3/12/4
3/4/4
0/0/2 (SWV)
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4.7 WMK: Schoolverbeterplan
De stichting hanteert een kwaliteitskader dat afgeleid is van het KBAkader. In 2017 is een
interne audittraining gestart om dit kader op de scholen te implementeren.
Het systeem om de kwaliteit in beeld te brengen bestaat uit:
- klassenbezoeken
- gesprekscyclus
- vragenlijsten voor personeel, ouders en kinderen
- analyse van de resultaten
- documentenanalyse
- jaarlijkse managementgesprekken
- jaarlijks audit door interne auditoren
- WMKP
In het schooljaar 2013-2014 is het managementteam geschoold op het gebied van
kwaliteitsbewaking op verschillende beleidsterreinen. Er is een meerjarig plan opgesteld
waarin een gelijkmatige verdeling is gemaakt van de te evalueren gebieden.
Planning Schoolplanperiode 2017-2022
2017-2018 (mei
2018)

2018-2019 (mei 2019)

2019-2020 (mei 2020)

2020-2021 (mei
2021)

Opbrengsten
Did. handelen
(OGW)
Schoolklimaat
Taalleesonderwijs
Afstemming

Opbrengsten
Ped. Handelen (HGW)
Kwaliteitszorg
Rekenen en wiskunde
Contacten met ouders
Actieve rol leerlingen

Opbrengsten
Didactisch handelen
(OGW)
Interne communicatie
IPB
HGW (groep en
school)
Identiteit
Schoolleiding

Opbrengsten
Pedagogisch
handelen (HGW)
OPG RW
Burgerschap
ICT
Beroepshouding
Aanbod

Opbrengsten

Opbrengsten

Opbrengsten

Opbrengsten

Quick Scan

Diagnose
Vragenlijsten

Veiligheid:
ouders, leerlingen
en leerkrachten
Vragenlijsten

Veiligheid:
ouders, leerlingen en
leerkrachten
Tevredenheid:
ouders, leerlingen en
leerkrachten

Kwaliteitskaarten
Tabel 2: Elk schooljaar wordt met het team quick scan uitgevoerd om de boven beschreven kaarten te evalueren

28

4.8 Onderwijsactiviteiten
De werkzaamheden, die verricht zijn in 2017, zijn de volgende geweest:
1. Implementatie gesprekscyclus, waaronder het persoonlijk ontwikkelplan (POP) in de drie scholen;
2. Opstellen van meerjarenbegroting en jaarbegroting 2018;
3. Bevorderen van het sociaal leren: samen leren, samen onderwijzen (leraren hebben de opdracht
collegiale consultaties onderling te regelen);
4. Invulling van de studiedagen: de invulling loopt parallel met het activiteitenplan;
5. Audittraining;
6. Passend onderwijs;
7. SOP (Schoolontwikkelingsprofiel);
8. WMK PO;
9. Taakbeleid;
10. Coaching van de directeuren;
11. Interne begeleiding:
a. Volgen Kernprocedure;
b. Invoering handelingsgericht/opbrengstgericht werken (Groeps- en individuele
handelingsplannen (leren) opstellen en de uitvoering daarvan begeleiden;
c. Opzetten van zorgstructuur;
d. Analyseren en volgen toetsresultaten en hier consequenties aan verbinden;
e. Aansturing van het systeem van het afnemen van diagnostische toetsen/voeren diagnostische
gesprekken;
f. Op gang brengen van de inrichting van het zorgnetwerk
g. Ontwikkelproces bij leerkrachten op gang brengen en begeleiden
h. Alle drie de scholen hebben een schoolontwikkelingsplan en een activiteitenplan die aan het
einde van het schooljaar worden geëvalueerd.
i. Invulling geven aan passend onderwijs.
12. Voor de resultaten van CITO eind toetsen wordt verwezen naar hoofdstuk 3.9 ‘Leerlingen’.
13. Voor de uitstroompercentages leerlingen groep 8 naar V.O. en SBO wordt eveneens verwezen naar het
hoofdstuk 3.6 ‘Leerlingen’.
14. Studiedagen:
a. Audittraining;
b. Met woorden in de weer;
c. De interne communicatie;
d. Leren reflecteren;
e. Het evalueren van het activiteitenplan 2017-2018;
f. De Vreedzame School:
1. Activiteiten in het kader van module diversiteit/openheid naar de samenleving
2. Activiteiten in het kader van de andere blokken
15. Workshops:
a. Toetsen analyseren en goede handelingsplannen maken volgens het SMART principe;
b. Werken met Rekenrijk en zorgleerlingen
16. Ouderactiviteiten:
a. Oudercursussen aan overblijfmoeders
b. Taalcursus aan ouders
17. (G)MR activiteiten:
a. (G)MR cursus

4.9 Leerlingen
4.9.1 Leerlingtelling
IBS Al Yaqoet en Al Jawhara zijn vijf jaar geleden verzelfstandigd. Al Yaqoet had op 1 oktober 2017
leerlingenaantal dat onder het opheffingsnorm lag. De opheffingsnorm bedraagt 193 leerlingen. Zij kan blijven
bestaan door het schoolgemiddelde van de Stichting ( 377 leerlingen). Voor Al Jawhara geldt deze norm niet.
Al Jawhara en Al Yaqoet zijn een zo genaamde ‘020 scholen’ geworden. Hierin vindt nauwere samenwerking
plaats met jeugdzorg en de buurtontwikkeling.

In 2017 heeft IBS Al Maes sterke leerlingengroei doorgemaakt. De groei is in loop van dit schooljaar
voortgezet. Echter door personeelstekort is aanmeldingsstop ingesteld. Daarentegen is IBS Al Jawhara in
leerlingen aantal flink afgenomen en IBS Al Yaqoet ongeveer gelijk gebleven. Desalniettemin is op
stichtingsniveau een groei te zien met 14 leerlingen. Per 1 april is het aantal leerlingen ongeveer 1.200. In
tegenstelling tot de stedelijke prognose zitten de scholen nog steeds in een stijgende lijn.

Onderbouw 4 t/m
7 jaar
Bovenbouw vanaf
8 jaar
Totaal
Incl. 3%-marge afgerond naar
beneden
Incl. 3%-marge niet afgerond
waarvan
gewichtenleerling:
0,30
waarvan
gewichtenleerling:
1,20
waarvan
ongewogenleerling:
0,00
waarvan noatleerlingen

1-10-2015

1-10-2016

1-10-2017

529
(54,4%)
443
(45,6%)
972

607
(55,9%)
479
(44,1%)
1086

601
(54,6%)
478
(43,5%)
1100

1.001,16

1.133

1.118,58

52
(5,3%)

64
(5,7%)

55
(5,0%)

327
(36,7%)

333
(30,7%)

322
(29,3%)

593
(61,0)

683
(63,4%)

723
(65,7%)

936

1047

1089

Tabel 3 en 4: Leerling telling en weging op 1 oktober 2015 t/m 2017
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IBS Al Maes
gewichtenll: 0,30
gewichtenll: 1,20
ongewogen: 1,0
totaal leerlingen

2015 2016 2017
3%
4%
2%
32% 32% 30%
65% 64% 68%
100% 100% 100%

IBS Al Jawhara
gewichtenll: 0,30
gewichtenll: 1,20
ongewogen: 1,0
totaal leerlingen

2015 2016 2017
3%
3%
5%
38% 37% 30%
59% 60% 65%
100% 100% 100%

IBS Al Yaqoet
gewichtenll: 0,30
gewichtenll: 1,20
ongewogen: 1,0
totaal leerlingen

2015 2016 2017
10% 10% 10%
32% 31% 28%
58% 59% 62%
100% 100% 100%

Totaal
gewichtenll: 0,30
gewichtenll: 1,20
ongewogen: 1,0
totaal leerlingen

2015 2016 2017
5%
6%
6%
34% 31% 29%
62% 63% 65%
100% 100% 100%

Tabel 4: Het aantal gewogen leerlingen (met
name 1.2 neemt in de loop der jaren af.
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Verdeling onder- en bovenbouw
Het percentage leerlingen in de leeftijd 4 tot 7 jaar is een indicator van de schoolkeuze die ouders maken voor
hun kind. Meer dan 50% van onze leerlingen zijn onderbouwleerlingen in theorie zitten onze scholen in een
groeimodel. Onderbouwleerlingen genereren meer baten voor de scholen dan bovenbouwleerlingen. Op onze
scholen is de percentage onderbouw en bovenbouw in de loop der jaren ongeveer stabiel gebleven eveneens
percentage gewogen leerlingen.
4.9.2 Uitstroom van groep 8 leerlingen naar VO
In de tabel hieronder staat de definitieve advies van groep 8 leerkrachten: het aantal leerlingen dat naar
verschillende onderwijssoorten zullen doorstro
Ongeveer 77 % van IBS Al Maes leerlingen stromen door naar HAVO/VWO. Dit percentage is ongeveer 52%
op IBS Al Yaqoet en 60% op IBS Al Jawhara.
Vijf leerlingen op IBS Al Yaqoet, drie leerlingen op IBS Al Jawhara krijgen VMBO met LWOO advies en een
leerling van IBS Al Yaqoet krijgt praktijk onderwijs als VO advies..
St.ISA totaal aantal

percentage

aantal

2016-2017
VMBO BB

percentage

2017-2018

8

7%

2

2%

12

10%

4

4%

VMBO KB

8

7%

7

7%

VMBO TL

23

19%

14

15%

TL/HAVO

14

11%

18

18%

HAVO

18

15%

21

20%

HAVO/VWO

12

10%

23

23%

VWO

24

19%

13

13%

Kopklas

2

2%

PRO

3

2%

1

1%

19

15%

8

8%

VMBO BB/KB

LWOO
Aantal Leerlingen

124

102

Tabel 5: Percentage doorstroom van groep 8 leerlingen van de drie scholen naar verschillende VO soorten.
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4.9.3 CITO-eindtoets uitslagen groep 8 schooljaar 2017-2018

IBS Al Maes

aantal

VMBO BB

0

VMBO BB/KB

1

VMBO KB

0

VMBO TL

6

TL/HAVO

2

HAVO

10

HAVO/VWO

7

VWO

9

Aantal Leerlingen

IBS Al Yaqoet

35

aantal

LWOO ll.

VMBO BB

2

2

VMBO BB/KB

1

1

VMBO KB

3

2

VMBO TL

3

TL/HAVO

5

HAVO

4

HAVO/VWO

7

VWO

0

PRO

1

Aantal leerlingen

IBS Al Jawhara

26

aantal

LWOO ll.

VMBO BB

0

VMBO BB/KB

2

VMBO KB

4

2

VMBO TL

5

1

TL/HAVO

11

HAVO

7

HAVO/VWO

9

VWO

4

Aantal leerlingen

42

33

St.ISA scholen totaal

aantal

LWOO ll.

VMBO BB

2

2

VMBO BB/KB

4

1

VMBO KB

7

4

VMBO TL

14

1

TL/HAVO

18

HAVO

21

HAVO/VWO

23

VWO

13

Aantal Leerlingen

102

Tabel 6: Doorstroom van groep 8 leerlingen van de drie scholen afzonderlijk en samen naar verschillende VO soorten.
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4.9.4 Inspectiekaart CITO eindtoets
School
Weergave

IBS Al Yaqoet (30UE)
Uitslag Eindtoets t.o.v. inspectienorm
2015 /
2016

2016 / 2017

2017 / 2018

Aantal deelnemende leerlingen

21

35

25

Aantal leerlingen in leerjaar 8

21

36

26

Aantal leerlingen op school

253

274

274

Aantal ongewogen leerlingen

146

170

170

Percentage gewogen leerlingen

42%

38%

38%

Naam Eindtoets

CET

n.v.t. (geen eindtoets)

CET

Bovengrens inspectie

532,9

-

-

Landelijk gemiddelde

530,9

-

-

Ondergrens inspectie

528,9

529,4

529,4

EINDTOETS

534,8

530,2

535,2

Legenda tot en met schooljaar 2017 / 2018
op of boven bovengrens (goed)
op of boven landelijk gemiddelde (voldoende)
!

op of boven de ondergrens (voldoende)
onder de ondergrens (onvoldoende)

School
Weergave

IBS Al Maes (23HR)
Uitslag Eindtoets t.o.v. inspectienorm
2015 /
2016

2016 / 2017

2017 / 2018

46

38

35

Aantal deelnemende leerlingen
Aantal leerlingen in leerjaar 8

47

38

36

Aantal leerlingen op school

370

428

470

Aantal ongewogen leerlingen

241

280

324

Percentage gewogen leerlingen

35%

35%

31%

Naam Eindtoets

CET

CET

CET

Bovengrens inspectie

533,9

-

-

Landelijk gemiddelde

531,9

-

-

Ondergrens inspectie

529,9

529,9

530,4

EINDTOETS

538,0

537,7

538,5

Legenda tot en met schooljaar 2017 / 2018
op of boven bovengrens (goed)
op of boven landelijk gemiddelde (voldoende)
!

op of boven de ondergrens (voldoende)
onder de ondergrens (onvoldoende)
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School
Weergave

IBS Al Jawhara (30UF)
Uitslag Eindtoets t.o.v. inspectienorm
2015 /
2016

2016 / 2017

2017 / 2018

33

50

42

Aantal deelnemende leerlingen
Aantal leerlingen in leerjaar 8

32

50

42

Aantal leerlingen op school

334

381

355

Aantal ongewogen leerlingen

196

235

231

Percentage gewogen leerlingen

41%

38%

35%

Naam Eindtoets

CET

CET

CET

Bovengrens inspectie

533,0

-

-

Landelijk gemiddelde

531,0

-

-

Ondergrens inspectie

529,0

529,4

529,9

EINDTOETS

538,6

533,1

534,9

Legenda tot en met schooljaar 2017 / 2018
op of boven bovengrens (goed)
op of boven landelijk gemiddelde (voldoende)
!

op of boven de ondergrens (voldoende)
onder de ondergrens (onvoldoende)

Tabel 7: Inspectiekaart van de drie scholen

-

Conclusie:
Een van de doelen van Jong Amsterdam betreffende kwaliteit van het onderwijs is:
Alle kinderen gaan naar “goede” scholen en krijgen passend advies voor vervolgonderwijs.
Norm voor dit schooljaar is:
Cito eindscore tenminste op landelijk niveau (535,6),
zorgleerlingen uit groep 8 (LWOO/PrO): max. 20% en
HAVO/VWO advies Instroom/doorstroom 13% groei in 2018 t.o.v. 2017.
Op onze scholen ziet dit er als volgt uit:
- 9% LWOO/PRO;
- 64% HAVO/VWO
- en gemiddelde CITO eindtoets 536,2 (ongecorrigeerd).
Deze ongecorrigeerde gemiddelde score is hoger dan het ongecorrigeerde Nederlands gemiddelde (535,6). De
scholen hebben dit schooljaar de doelen van Jong Amsterdam en de inspectienormen gehaald.
Dit schooljaar is het aantal leerlingen die naar het LWOO en praktijkonderwijs wordt doorgestuurd bijzonder
laag: 9 van de 102 leerlingen (9%) en het is veel lager dan de norm van Jong Amsterdam afspraken. De
doorverwijzing naar HAVO/VWO zitten de scholen gemiddeld ver boven de norm.
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5 Personeel
5.1 Gegevens en activiteiten
In dit hoofdstuk worden de gegevens en activiteiten omtrent het personeelsbeleid 2017 weergegeven.
Bij ons handelen maken we gebruik van: passie, hoge verwachtingen, wat gaat wel goed-principe, autonomie en
flexibiliteit. Deze basiswaarden bevatten waarden die richting geven aan ons handelen en de keuzes die we
maken. Wat vinden wij belangrijk?
Passie
Gaan voor je werk.
Passie voor goed onderwijs aan alle kinderen, waar ze ook vandaan komen.
Dat vinden wij belangrijk.
Het werkt aanstekelijk en kinderen voelen dat haarfijn aan.
Het is een dynamiek die stuwt en kracht geeft.
Het betekent wel dat we zuinig op elkaar moeten zijn.
Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat passie niet omslaat in ongezond hard werken en dat we plezier in ons
vak houden.
Hoge verwachtingen
Wij hebben de overtuiging dat onze verwachtingen van invloed zijn op de kwaliteit van het onderwijs en de
wijze waarop kinderen en professionals zich ontwikkelen. Hoge verwachtingen dagen uit om ons te blijven
ontwikkelen. Het leidt tot grotere inzet en motivatie. Het is een subtiele balans, want de verwachtingen moeten
wel aansluiten bij de mogelijkheden van het individu. Het vraagt van ons dat we kind en professional echt goed
‘zien’ en dat we ze willen begrijpen. Waar staan ze, wat is de volgende stap en wat hebben ze daarvoor nodig?
Die vragen drijven ons.
Wat gaat wel goed-principe
We kijken vooral naar wat wél goed gaat. Die successen delen we. Maar het is onze overtuiging dat we niet
alleen leren van succes. Juist fouten en pogingen die niet werken, brengen ons een stap verder. Mensen durven
alleen fouten te maken als ze ervaren dat die ruimte en veiligheid er is. Zo willen wij met elkaar omgaan.
Autonomie
We hechten aan autonomie voor scholen en voor individuele teamleden. Dat is een principiële keuze.
Autonomie geeft mensen ruimte om in het werk iets van zichzelf te leggen. Dit is nodig omdat elke
schoolpopulatie en elke klas iets anders nodig heeft. Dat geldt zeker voor Stichting ISA waar de diversiteit
groot is. Met voldoende autonomie kunnen scholen goed op die verschillen inspelen. Autonomie is wel
begrensd. Naast de wettelijke en stedelijke kaders, hanteren we ook gezamenlijke kaders voor
kwaliteitsnormen, kwaliteitszorg, veiligheid, bedrijfsvoering, huisvesting en personeelsbeleid. We kiezen voor
een constructieve vorm van autonomie. Dat betekent glashelder zijn over vrijheidsgraden en vanuit eigenheid
en solidariteit samenwerken aan die onderwijsinhoud.
Flexibiliteit
Wij vinden het belangrijk dat in onze organisatie op een flexibele manier wordt omgesprongen met de expertise
die we zelf in huis hebben. We willen die kennis en ervaring optimaal benutten en personeelsleden de ruimte
geven zich ook buiten de eigen school te ontwikkelen. Het moet bij ons gangbaar zijn dat experts uit een
schoolteam ook ingezet worden voor collegae van andere scholen van ons bestuur. We hechten aan een goede
organisatievorm om dit mogelijk te maken.
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Terugblik
Voordat we op basis van onze visie ambities voor de toekomst bepalen, maken we de balans op. Waar staan
we? Wat hebben we al bereikt? Waar mogen we trots op zijn?
Professionele cultuur
De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het versterken van een professionele cultuur binnen de
stichting. In drie jaar tijd hebben we daarvoor al belangrijke stappen gezet. Dit is gebeurd door gerichte
aandacht, scholenbezoeken van het bestuur, inhoudelijke gesprekken en schooloverstijgende
samenwerkingsinitiatieven. Door alle lagen van de organisatie wordt die verandering gevoeld. De organisatie
zit in de lift.
Verstevigen basis
Op een groot aantal terreinen hebben we de nadruk gelegd op het verstevigen van de basis. De manier waarop
we sturen op onderwijskwaliteit is verbeterd en we hebben personeelsleden die opgeleid worden tot auditor.
Gesprekscyclus
Voor de gesprekkencyclus met de personeelsleden vinden we uniformiteit belangrijk en hebben we ons
georiënteerd op een geschikt instrument.
Startende leerkrachten
Er is veel gedaan om de verbinding tussen beleidskeuzes, financiën en de inzet van personeel te versterken.
Startende leerkrachten vormen voor ons ook een goede basis voor de toekomst. De afgelopen jaren hebben we
veel geïnvesteerd in de samenwerking met de pabo’s en de begeleiding van starters. Kortom: we hebben
gebouwd aan onze basis, dat werpt z’n vruchten af en nu is het tijd voor de volgende stap.
Ambities om te zorgen voor een grotere aantrekkingskracht als werkgever
Stichting ISA wordt al als werkgever gewaardeerd, maar we willen meer. Het lerarentekort stelt ons nu al voor
lastige situaties. Er zijn veel wisselingen. Er zijn moeilijk invallers te vinden. Het is de verwachting dat er
zwaardere tijden voor ons liggen. Het wordt tijd voor een masterplan anticiperen op het lerarentekort. De kern
van dit plan is het vergroten van onze aantrekkingskracht op goede leerkrachten. Dat masterplan zal bestaan uit
de volgende onderdelen:
1. Investeren in een structuur waarin leerkrachten kunnen groeien en carrièreperspectief hebben (lerende
netwerken, mobiliteit, panels, kweekvijvers, ect). Daarbij gaat het ook om maatwerk. Iedereen heeft andere
wensen ten aanzien van carrière en ontwikkeling.
2. Goede leiders aan het roer (eigen mensen opleiden, schoolleiders en intern begeleiders bijscholen, strengere
wervingsprocedure en betere begeleiding van startende schoolleiders en intern begeleiders).
3. Oog voor continuïteit in schoolteams. Mobiliteit is verfrissend, maar continuïteit is ook belangrijk. Er zal
goed gestuurd moeten worden op de balans tussen continuïteit en mobiliteit.
4. Goede begeleiding van startende leerkrachten en leerkrachten met hulpvragen.
5. Screenen van goede stagiaires door middel van Opleiden in de School.
6. Wegnemen van belemmeringen op het gebied van huisvesting voor leerkrachten.
7. Samenwerking binnen de scholen op het gebied van P&O versterken.

5.2 Ziekteverzuim 2017
Ziekte verzuim: gezond personeel
Een belangrijke factor is de gezondheid van onze mensen. Dat zegt iets over hoe het met de organisatie gaat.
Ons ziekteverzuim was in 2017 relatief hoog t.o.v. het landelijke gemiddelde. Inmiddels zakt het percentage en
zitten we net iets boven het landelijk gemiddelde. Dit is te danken aan een adequate sturing van schoolleiders
en de afdeling P&O op ziekteverzuim. Waar voorheen het accent vooral lag op een curatieve benadering, is dat
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inmiddels verschoven naar een preventieve benadering. Schoolleiders zijn er eerder bij en voorkomen zo uitval.
Met behulp van de gesprekkencyclus worden de arbeidsomstandigheden en ontwikkelbehoeftes beter
bespreekbaar gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot aanpassingen van het takenpakket, tot scholing of tot
passende begeleiding. De medewerker wordt ook meer op de eigen verantwoordelijkheid aangesproken, om
met de schoolleider afspraken te maken over goede werkomstandigheden en als het nodig is, ook over de
manier waarop aan herstel wordt gewerkt.
Verzuimpercentage 2017
Onderstaande tabel geeft een gedetailleerde weergave van de verzuimpercentages over het kalenderjaar 2017.
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over het jaar 2017 is 7,51%. Dit is hoger dan het landelijke
gemiddelde van 4,9% en ook hoger dan het verzuimpercentage van 2016 (5,54 %). Op een van de drie scholen
is het verzuimpercentage ruim 12%. Deze school zal dit jaar extra aandacht krijgen.

Aantal mw.

Totaal

Verzuim Percentage

Gem. Ziekte Dagen

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

146

157

156

5,96

5,51

7,54

14,56

8,46

16,77

Tabel 8: Verzuimpercentage en er maand bij mannen en vrouw in 2017

Het verzuim kan onderscheiden worden in drie categorieën. Om te voorkomen dat de stijgende trend zich in
2018 voortzet, worden er zowel op school- als bovenschools niveau allerlei inspanningen verricht.
1. De meest zorgelijke categorie verzuimers zijn de vier langdurig arbeidsongeschikten, waarbij
nauwelijks zicht is op werkhervatting. Zij bezoeken regelmatig de bedrijfsarts en worden veelvuldig
besproken met de verzuimconsulent van de Arbodienst en met de directieleden. Daarnaast worden zij
regelmatig uitgenodigd voor verzuim- en re-integratiegesprekken met de directeur-bestuurder, de
schooldirecteuren en de personeelsfunctionaris. De bedoeling is dat ondanks hun arbeidsgeschiktheid
deze werknemer continu geactiveerd worden om inspanningen te verrichten die bijdragen aan hun
werkhervatting. Voor twee werknemers is er een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) opgesteld
door de bedrijfsarts. Bij een personeelslid is een arbeidsdeskundig onderzoek verricht door een
gecertificeerde arbeidsdeskundige. Bij de andere drie is dit nu niet aan de orde. De arbeidsdeskundige
kijkt naar de mogelijkheden voor de zieke werknemer om te re-integreren door bijvoorbeeld
aanpassingen te doen op de werkplek of te zoeken naar ander werk binnen of buiten de organisatie.
2. Dit jaar hebben we geen tweede categorie medewerkers bij wie het functioneren aan de orde is.
3. De derde categorie zijn frequent verzuimers. Werknemers die zich meerdere malen per jaar ziekmelden,
kunnen uitgenodigd worden voor een frequent verzuimgesprek.
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Hieronder is het verzuimpercentage per maand bij mannelijke en vrouwelijke medewerkers weergegeven.
Verzuimpercentage

Geslacht

201701

201702

201703

201704

201705

201706

201707

201708

201709

201710

201711

201712

Totaal

Man

0,63

0,53

4,96

2,66

Vrouw

9,23

8,73

8,49

7,73

7,51

6,40

8,34

6,63

1,68

4,29

7,45

7,12

4,90

8,61

10,16

9,57

6,57

6,66

8,16

5,90

6,31

8,02

Totaal

7,90

7,46

7,95

6,95

8,44

9,59

9,39

6,58

5,89

7,58

6,14

6,44

7,51

Tabel 8 : Ziekte percentage per maand bij mannen en vrouw in 2017

5.3 Uittreding Vervangingsfonds
Met ingang van 1 januari 2017 is de stichting niet meer aangesloten bij het Vervangingsfonds en daarmee
volledig eigen risicodrager.
In ons geval is er sprake van een bevoegd gezag met een lumpsum budget van minder dan 20 miljoen euro. Dan
gelden de navolgende voorwaarden van het Vervangingsfonds:
a. Instemming door de P(G)MR met de aanvraag;
b. Instemming door de P(G)MR met vastgesteld verzuim- en vervangingsbeleid;
c. Instemming door de P(G)MR met een rapportage over succesvol uitgevoerd verzuim- en
vervangingsbeleid gedurende minimaal een jaar voorafgaand aan het jaar (2015) waarin het verzoek is
ingediend;
d. Een ziekteverzuimpercentage in het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag van ten hoogste 10% of
lager dan wel een verlaging van het ziekteverzuimpercentage in het kalenderjaar voorafgaand aan de
aanvraag met ten minste 10% ten opzichte van het tweede kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag.
De stichting heeft aan al deze voorwaarden voldaan.
Verzuim- en vervangingsbeleid
Met ingang van 1 januari 2017 is er een nieuwe verzuim -en vervangingsbeleid in werking getreden.
Dit beleid is eerst besproken in het directieteam. Vervolgens is het beleid aan de personeelsgeleding van de
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad voorgelegd. De P(G)MR heeft zijn instemming gegeven ten
aanzien van het verzuim- en vervangingsbeleid.
Regeling aanbrengen leerkrachten
Alle medewerkers van stichting ISA zijn in de gelegenheid gesteld om tegen een bonus van €1.500,- bevoegde
leerkrachten aan te brengen. De regeling geldt tot 1 augustus 2017, waarna de resultaten worden geëvalueerd.
Effect WWZ
De WWZ, wet werk en zekerheid, die de positie van flexwerkers op de gehele arbeidsmarkt moet versterken, is
voor het primair onderwijs op 1 juli 2016 ingegaan. Invalleerkrachten mogen hierdoor in drie jaar tijd nog maar
zes tijdelijke contracten mag krijgen. Daarna moet de invaller een vast contract krijgen. Omdat één invalbeurt
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ook al als tijdelijke benoeming wordt gezien, zijn de gevolgen van de wet nu al voelbaar voor veel scholen. Zo
worden in de media voorbeelden uitgelicht van scholen die al meerdere klassen naar huis hebben moeten sturen
omdat er geen invalleerkracht gevonden kon worden.
Stichting ISA heeft tot op heden geen noemenswaardige problemen gehad. De ziektevervanging wordt zoveel
als mogelijk intern geregeld. Voor wat betreft de externe vervanging heeft de stichting een vaste vervanger in
dienst, die op basis van een min-maxcontract werkt.
Daarnaast heeft de PO-Raad onlangs afspraken kunnen maken die scholen tijdelijk enige ruimte geven in de
vervangingsproblematiek door de WWZ. In de maanden januari, februari en maart (wanneer de
ziektevervanging het meest nijpend is) van 2017 en 2018 tellen tijdelijke contracten voor kortdurende
vervanging van ziekteverzuim niet mee voor de ketenregeling. Ook hiermee loopt de stichting minder risico om
tijdelijke vervangers in vaste dienst te moeten nemen.
Bovenschoolse ICT-coördinator
Tot op heden zijn de werkzaamheden van de ICT- coördinator als taak opgedragen aan een onderwijsassistent.
Met ingang van 1 januari 2017 wordt deze taak omgezet in een nieuwe functie. De ICT-coördinator zal voor
alle collega’s het aanspreekpunt zijn op het gebied van ICT, netwerk, internet, hardware, software, beheer etc.
Daarnaast kan hij designlessen verzorgen aan leerlingen van de bovenbouw. Gelet op het feit dat het een
nieuwe functie betreft, is deze nieuwe functie in het najaar van 2017 geëvalueerd en besloten om de ICTcoördinator een vaste benoeming te geven.
5.4 Personeelssterkte op peildatum 1 januari 2017
Eind 2017 heeft de Stichting 158 medewerkers (95 OP en 63 OOP) in dienst. Er worden diverse vacatures
ingevuld via uitzendbureaus. Door de tussentijdse groei heeft de Stichting vele vacatures open.
Een aandachtspunt is altijd een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeel.
Er zit een dipje in de categorie 40-50 jaar. Dat is een landelijke trend en heeft te maken met het lerarentekort.
Dit is wel de groep ervaren leerkrachten die ambitieus zijn en door willen groeien. Er is voldoende aanwas in de
jongere leeftijdscategorieën. De categorie 60+ neemt toe. Dit is te verklaren door het opschuiven van de
pensioenleeftijd.
Er zijn 21 mannen werkzaam in vergelijking met 137 vrouwen. Het percentage mannen is met 13% nagenoeg
gelijk gebleven.
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Leeftijdsverdeling Stichting ISA personeel

Leeftijdscategorie

Vrouw

Man Totaal

15 tot 25 jaar

10

0

10

25 tot 35 jaar

77

4

81

35 tot 45 jaar

28

6

34

45 tot 55 jaar

11

5

16

55 tot 65 jaar

8

5

13

65+ jaar

3

1

4

137

21

158

Totaal

Aantalen OP en OOP per peildatum 1 januari 2017:
OP
OOP
Totaal
2017

95
63
158

Tabel 9: Personeelssterkte op peildatum 1 januari 2017

Bezetting en instroom per school 2015-2017:

Gemiddelde
bezetting

Instroom
gemiddelde
bezetting

Instroom
percentage

Instroom aantal
medewerkers

2015

2016

2017

Totaal
periode

30,8493

33,9945

37,3417

34,0618

30883-1 Personele Kosten
Bovenschools
30UE al Yaqoet (de Robijn)

5,0844

5,2891

6,1258

5,4996

21,8314

23,4122

26,8657

24,0358

30UF

26,6135

30,3335

30,2928

29,0811

30883 Stichting Islamitische
School Amsterdam
23HR al Maes (de Diamant)

84,3785

93,0293

100,6260 92,6783

1,5537

1,3695

0,4617

1,1285

30883-1 Personele Kosten
Bovenschools
30UE al Yaqoet (de Robijn)

0,0241

0,0000

0,2466

0,0901

0,5850

0,5405

0,8090

0,6447

30UF

0,3343

1,4020

1,0448

0,9275

30883 Stichting Islamitische
School Amsterdam
23HR al Maes (de Diamant)

2,4970

3,3120

2,5621

2,7908

5,04

4,03

1,24

3,31

30883-1 Personele Kosten
Bovenschools
30UE al Yaqoet (de Robijn)

0,47

0,00

4,03

1,64

2,68

2,31

3,01

2,68

30UF

1,26

4,62

3,45

3,19

30883 Stichting Islamitische
School Amsterdam
23HR al Maes (de Diamant)

2,96

3,56

2,55

3,01

17

18

10

45

30883-1 Personele Kosten
Bovenschools

2

0

1

3

23HR

al Maes (de Diamant)

al Jawhara (de Parel)

al Jawhara (de Parel)

al Jawhara (de Parel)
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30UE

al Yaqoet (de Robijn)

7

7

9

23

30UF

al Jawhara (de Parel)

9

14

16

39

35

39

35

109

2015

2016

2017

Totaal
periode

30,8493

33,9945

37,3417

34,0618

30883-1 Personele Kosten
Bovenschools
30UE al Yaqoet (de Robijn)

5,0844

5,2891

6,1258

5,4996

21,8314

23,4122

26,8657

24,0358

30UF

26,6135

30,3335

30,2928

29,0811

30883 Stichting Islamitische
School Amsterdam
23HR al Maes (de Diamant)

84,3785

93,0293

100,6260 92,6783

0,7142

0,7211

0,2551

0,5636

30883-1 Personele Kosten
Bovenschools
30UE al Yaqoet (de Robijn)

0,0402

0,0339

0,0170

0,0304

0,5013

0,7377

0,3648

0,5348

30UF

0,6330

0,9479

0,7223

0,7679

30883 Stichting Islamitische
School Amsterdam
23HR al Maes (de Diamant)

1,8887

2,4406

1,3592

1,8966

2,32

2,12

0,68

1,65

30883-1 Personele Kosten
Bovenschools
30UE al Yaqoet (de Robijn)

0,79

0,64

0,28

0,55

2,30

3,15

1,36

2,23

30UF

2,38

3,12

2,38

2,64

30883 Stichting Islamitische
School Amsterdam
23HR al Maes (de Diamant)

2,24

2,62

1,35

2,05

10

12

4

26

30883-1 Personele Kosten
Bovenschools
30UE al Yaqoet (de Robijn)

1

1

1

3

4

6

7

17

30UF

9

11

8

28

24

30

19

73

30883 Stichting Islamitische
School Amsterdam

Bezetting en uitstroom per school 2015-2017:

Gemiddelde
bezetting

Uitstroom
gemiddelde
bezetting

Uitstroom
percentage

Uitstroom aantal
medewerkers

23HR

al Maes (de Diamant)

al Jawhara (de Parel)

al Jawhara (de Parel)

al Jawhara (de Parel)

al Jawhara (de Parel)

30883 Stichting Islamitische
School Amsterdam

5.6 Gemiddelde gewogen leeftĳd
Op 1 oktober 2017 was de gemiddelde leeftijd 34,74 jaar. In de afgelopen jaren was de gemiddelde leeftijd
36,23 jaar (1 oktober 2016) en 36,08 jaar (1 oktober 2015).
5.7 OP/OOP verhouding
Eind 2017 had de Stichting 101 FTE aan medewerkers. Dat is een stijging van 7% in vergelijking met eind
2016 (93 FTE).
Het grootste deel, nl. 88 FTE (40 LA, 16 LB en 32 OOP-ers), bestaat uit onderwijzend personeel (OP) en OOPers met onderwijsondersteunende taken (IB-ers, lerarenondersteuners, onderwijsassistenten gymleerkrachten,
godsdienstleerkrachten), daarnaast is er voor 6 FTE aan managementfuncties (directie en stafmedewerkers) en 7
FTE aan OOP zonder onderwijsondersteunende functies. Dit zijn medewerkers zonder lesgebonden taken, zoals
de organisatieassistenten en de administratieve medewerkers.
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5.8 Personeel en formatie
In het Bestuursformatieplan is het personeelsbeleid op bovenschools- en schoolniveau beschreven en een
mogelijke uitstroom van personeel dat met prepensioen(FPU) kan gaan in beeld gebracht. Bij een gelijkblijvend
aantal leerlingen in de komende jaren betekent dit dat vacatures ingevuld moeten worden. In het
Bestuursformatieplan wordt beschreven welke functies in de scholen opgenomen kunnen worden. Hiernaast is
een overzicht van personeelsbestand (man/vrouw, fulltime/parttime, leeftijdsopbouw) in beeld gebracht met een
bestuurlijke GGL van 34,74 jaar.

5.9 Functiecategorieën, functiemix en functieboek
Binnen de Stichting kennen de volgende functiecategorieën:
· directie, dagelijks bestuurslid/directeur-bestuurder, directeur, adjunct directeur;
· onderwijsgevend personeel (leraren A en B, assistent IB-ers, vakleraren en godsdienstleerkrachten);
· onderwijsondersteunend personeel (ICT-coördinator, organisatieassistent, onderwijsassistenten,
administratief medewerker, conciërge, lokaal assistent, hoofd P&O en beleidsmedewerker.)
Het schoolbestuur heeft ervoor gekozen om alle bij het bestuur voorkomende functies te laten beschrijven en te
waarderen volgens FUWA PO. Hiermee heeft het schoolbestuur voldaan aan artikel 5.4, zevende lid van de
CAO PO. Deze bepaling zegt dat indien tot functiewaardering in het primaire proces wordt overgegaan, alle
binnen de schoolorganisatie voorkomende lerarenfuncties en functies met onderwijsondersteunende taken
worden beschreven en gewaardeerd met FUWA PO.
Bij de keuze voor de invulling van het functieboek is de spankracht van de organisatie, die met de invoering
van de functiemix wordt beproefd, een belangrijke overweging. Het bestuur heeft ervoor gekozen de LB functie
met voorrang toe te kennen aan excellente leerkrachten.
Del van de functiemix is om leerkrachten die excellent opereren of een belangrijke toegevoegde waarde hebben
voor de school extra belonen. Het uitvoer geven aan deze maatregel is van belang om kwalitatief sterk
personeel voor de school te behouden. Deze in 2010 ingevoerde maatregel betekent dat ieder jaar 6-8% van de
leerkrachten doorstromen van schaal LA naar LB (en 0,5% van LB naar LC). Uiteindelijk moet 40% van de
leraren in een hogere schaal zijn benoemd. Hoewel de rijksoverheid slechts 75% van deze kosten vergoedt, wil
stichting ISA zich maximaal om zoveel als mogelijk aan deze beleidsmaatregel te voldoen. In 2016 is het ons
niet gelukt om die 40% te halen. Eind 2016 bedroeg de percentage op stichtingsniveau 30% LC leerkrachten
(zie tabel en grafiek hieronder).. Oorzaak van het lage percentage is gelegen in het feit dat de omvang van ons
totale personeelsbeleid is gestegen en een aantal LB leerkrachten ontslag hebben genomen.
De komende jaren willen wij de functiemix verder uitrollen.
Stichting ISA
Schaal

WTF

% WTF

LA

Dienstverbanden
53

42,9912

69,79

LB

20

18,6140

30,21

Totaal

73

61,6052

100,00

Tabel/grafiek 10: Functiemix op stichtingsniveau
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5.10 Deskundigheidsbevordering algemeen
Voor de nascholing is door onze scholen gebruik gemaakt van de diensten van o.a. de
Schoolbegeleidingsdienst ABC, EDUNIEK, Inschool Academie en Karen & van Kooten, BMC, Zien in de
klas, LOGO 3000 etc.
5.11 Uitstroom
Naast instroom en doorstroom hebben we dit schooljaar ook met uitstroom van personeel te maken
gehad. In de meeste gevallen ging het om personeel dat vrijwillig de school heeft verlaten, met (vervroegd)
pensioen zijn gegaan of van wie de tijdelijke benoeming niet is gecontinueerd.
5.12 Klachtenprocedure
Wij hechten veel waarde aan het in gesprek en in gesprek blijven met de ouders en personeel voor het oplossen
van klachten. Ter ondersteuning hiervan werken wij met een klachtenregeling, waarin is opgenomen hoe de
klachten deskundig en onafhankelijk beoordeelden afgehandeld kunnen worden. Wij streven er naar om zoveel
mogelijk de klachten intern op te lossen en te voorkomen dat de klachten escaleren tot een niveau waarbij de
klachtenregeling in werk moet treden. Ook in 2017 was de klachtenprocedure ongewijzigd van toepassing.
Voor formele klachten en de behandeling/afhandeling daarvan is het bestuur aangesloten bij de landelijke
klachtencommissie ‘Onderwijsgeschillen’.
Er zijn in het verslagjaar geen (schriftelijke) klachten ingediend bij de commissie.
Op schoolniveau zijn er in 2017 geen (schriftelijke) klachten ingediend bij het bestuur.
De directies van de scholen spelen bij de oplossing van problemen vaak een bemiddelende rol.
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6 Huisvesting
6.1 Onderhoud
Vanaf 1 januari 2015 wordt de verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud voor schoolgebouwen in het
Primaire Onderwijs overgeheveld van de gemeente naar het schoolbestuur doordecentralisatie). Daarom kunnen
wij zelf bepalen welke werkzaamheden met voorrang uitgevoerd dienen te worden. Er is een meerjarig
onderhoudsplan (MOP) voor het buiten- (en binnen)onderhoud opgesteld voor de beide gebouwen van IBS Al
Maes en voor IBS Al Jawhara, waarin is aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden in de komende jaren
aan de orde zijn, welke kosten daarmee zijn gemoeid en in welke maand(en) deze zullen plaatsvinden.
In 2016 zijn binnen- en buiten schilderwerkzaamheden verricht. Begin 2017 zijn alle toiletten op C.Dirkszstraat
aangepast omdat de kleutergroepen in dat gebouw zijn ondergebracht.
6.2 Binnenklimaat
Er is in 2016 hard gewerkt om het binnenklimaat verder te verbeteren. De gemeente Amsterdam probeert door
het project ‘Gezonde Schoolgebouwen’ hulp te bieden. Stichting ISA anticipeert hierop door de
schoolgebouwen in West ook op de agenda van de gemeente te krijgen, maar er is wel een eigen bijdrage van
€50.000 per gebouw. In 2016 is het schoolgebouw van IBS Al Jawhara op Sumatraplantsoen in het kader van
‘Gezonde Schoolgebouwen’ aangepakt. En de beide gebouwen van IBS Al Maes volgen in 2019 of anders in
2020.

6.3 Nieuwbouw/renovatie
In 2016 zijn de mogelijkheden om Ambonplein 59 te renoveren besproken. Begin augustus heeft de gemeente
toestemming gegeven en financiële middelen vrijgemaakt voor de renovatie. In totaal worden 11 klaslokalen in
het gebouw gecreëerd. Het schoolbestuur is bouwheer en richt daartoe een projectorganisatie in. De gemeente
heeft een krediet van € 1.626.296 (incl. btw) beschikbaar gesteld voor de uitbreiding en aanpassing/renovatie
van Ambonplein. De betaling van het bouwkrediet geschiedt in 7 maandelijkse termijnen beginnend januari
2017. In februari 2017 is de verbouwing van start gegaan. Dit schooljaar zijn alle groepen die in het
schoolgebouw aan de Sumatrastraat 87 waren ingetrokken naar Ambonplein verhuisd. Begin van dit schooljaar
is de oplevering, ingebruikname en verhuizing een feit geworden.
De stichting wil adequate huisvesting op de scholen realiseren. Onderwijskundige visie is het uitgangspunt bij
verbouwing of nieuwbouw. Voor de aanpassing en renovatie aan het schoolgebouw op Wildrijkstraat 2 van IBS
Al Yaqoet heeft de gemeenteraad € 3.170.073 beschikbaar gesteld. In augustus 2016 is een verzoek ingediend
voor beschikbaarstelling van het bouwkrediet 1e fase voor het bedrag van € 1.590.443, dat in termijn aan het
bestuur is overgemaakt. De eerste fase achter de rug. Sinds maart 2017 zitten de midden- en
bovenbouwgroepen in het gebouw. De kleutergroepen en de voorschool zijn nu tijdelijk in
Dijkmanshuizenstraat ondergebracht totdat de tweede fase voltooid is. De gemeente heeft een krediet van €
1.648.196 (incl. btw) beschikbaar gesteld voor de uitbreiding en aanpassing/renovatie van fase 2. De betaling
van het bouwkrediet is nog dit schooljaar gestart. Begin schooljaar 2018-2019 staat de oplevering,
ingebruikname en verhuizing gepland.
Het bestuur is al een tijdje bezig om te komen tot oplossing voor de huisvestingproblemen van IBS Al Maes.
Tot voor kort was er leegstand bij Al Maes, maar de laatste jaren is het aantal leerlingen gestegen tot 500. De
aard van het gebouw en de exploitatiekosten waren aanleiding om deze kwestie op de agenda te zetten. Dit is
besproken met de gemeente en reeds destijds werd vastgesteld, dat de huidige locaties niet geschikt zijn om
dusdanig aan te passen, dat deze weer voor lange tijd geschikt zijn.
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In de gebiedssessies van 2017 met de gemeente en de schoolbesturen zijn we in principe dan ook
overeengekomen, dat voor Al Maes naar andere huisvesting moet worden omgezien. De beoogde
huisvestingsbewegingen in Amsterdam West t.b.v. verschillende scholen geven daartoe ruimte en wel als volgt:
Voor de huisvesting van de Oecumenische basisschool Catamaran aan de Bentinckstraat is afgesproken, dat het
bestuur (AMOS) huisvesting krijgt binnen de herstructurering van de Centrale Markthallen/Foodcenter, waarin
in woningbouw is voorzien. Dit op zich is zeer tegen de zin van het openbaar onderwijs (AWBR), dat ook in
deze locatie is geïnteresseerd. Om de AWBR tegemoet te komen is vervolgens beloofd aan AWBR, dat men zal
meewerken aan nieuwbouw tussen de te fuseren openbare Narcis-Queridoschool en o.b.s. de Roos op de plek
van de huidige Narcis- Queridoschool aan de Jan den Haenstraat. Deze locatie is tegenover het Foodcenter
gesitueerd en daarmee komt men tegemoet aan de wensen van AWBR om ook de woningbouw op het
Foodcenter te bedienen. Deze nieuwbouw moet in aug 2021 gereed zijn. AWBR is bezig met de
voorbereidingen. Dan komt dus per 1 augustus 2021 de locatie van de o.b.s. De Roos beschikbaar en deze
locatie aan het Reinier Claeszenplein komt dan beschikbaar en is bestemd voor Al Maes.
We hebben een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren, waaruit blijkt, dat er zeer veel bouwkundig moet
gebeuren, maar dat het gebouw (na een zeer ingrijpende verbouwing, bijna sloop en nieuwbouw) inderdaad
geschikt kan worden gemaakt voor Al Maes. In principe kan Al Maes per 1 augustus 2022 verhuizen.
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7 Financieel verslag
Stichting ISA is een financieel gezonde organisatie. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de manier
waarop directeur-bestuurder en de directeuren met de beschikbare middelen omgaan.
Door de eerste dagstelling en tussentijdse leerlingengroei (3% + 13) heeft het bestuur extra bekostigd
ontvangen t.o.v. vorig jaar. Het beleid van het bestuur is erop gericht de financiële positie van de stichting
gezond te houden. Een basis hiervoor dient te worden gelegd in een goed meerjarenbeleid op financieel gebied.
Met de komst van de lumpsumbekostiging is een meerjarenbegroting onontkoombaar. Het bestuur heeft dit jaar
de meerjarenbegroting (2018-2021) aangepast. Dit document wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig
aangepast.
In tegenstelling tot het verleden dienen alle vaste activa opgenomen te worden in de balans. Daarom is begin
2005 al begonnen met een traject om de inventaris in beeld te brengen. Jaarlijks wordt uitsluitsel gegeven over
de gewenste afschrijvingsbedragen voor onderwijsleerpakket, meubilair en ICT. Dan moet gekeken worden in
hoeverre het niveau van de voorzieningen toereikend is en welke inspanningen de komende jaren vereist zijn
om het gewenste niveau te bereiken.
Een ander element van de lumpsumbekostiging is de verschuiving van een aantal risico’s van de overheid naar
de stichtingen. Het betreft de bekostiging van ouderschapsverlof, herintreders, zij-instroom en ziekteverzuim
zoals we die al kenden in het schoolbudget, maar met ingang van 2006 ook de gemiddelde leeftijd van het
personeel, jubileumgratificaties en Bapo-aanspraken. Met ingang van 1 januari 2017 is de stichting niet meer
aangesloten bij het Vervangingsfonds en daarmee volledig eigen risicodrager. Deze zaken vragen om een
zorgvuldige analyse en mogelijke reservering van gelden om de risico’s af te dekken.
Door deze ontwikkelingen zal ook kritisch overwogen moeten worden in hoeverre afspraken tussen
directieteam en bestuur over de verdeling van het budget voor personeelsbeleid in een schools en bovenschools
deel, alsmede de geformuleerde financiële uitgangspunten in de toekomst kunnen worden gehandhaafd.
Alle baten voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (Schoolbudget) die het bestuur van het ministerie van OCW
ontvangt is bovenschools ingezet. Hiermee worden alle zaken die voor de drie scholen gezamenlijk worden
ingekocht en het bestuurskantoor kosten bekostigd: kopieerkosten, contributie PO en Verus, kosten
dienstverlening Groenendijk, schoolbegeleiding, vacatiegelden, ICT op afstand, MR en OR bekostiging,
ouderschapsverlof, aanpassing herintreders met salarisachterstand, kosten bovenschools management, werving
en selectie, personeelsbeleid, kosten bedrijfsgezondheidszorg en het beloningsbeleid, andere aspecten van het
integraal personeelsbeleid, en andere personele aangelegenheden.
Bezuinigingen
In verband met verscherpte financiële toezicht heeft de inspectie een pakket van bezuinigingen geëist in 2014.
Ook dit jaar worden de bezuinigingsmaatregelen gecontinueerd.
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Financieel beleid
De administratie is uitbesteed aan Groenendijk Onderwijsadministratie in Sliedrecht (sinds mei 2017 Beverwijk). De
jaarrekening en de concept begroting worden door het administratiekantoor opgesteld, de definitieve versie van beide
documenten wordt door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd.

Analyse van de financiële situatie
De kengetallen staan vermeld in de jaarrekening. In de jaarrekening staat omschreven wat de kengetallen inhouden en hoe
deze berekend worden.

Kengetallen
De kengetallen van de stichting ISA zijn als volgt:
Kengetallen
Solvabiliteit 1

Landelijk gemm.
(2016)
2015 2016 2017
71,3 53,4 61,9

67

Solvabiliteit 2

77,8 57,4

79

Liquiditeit (current ratio)

3,25 1,83 2,16

3,34

Rentabiliteit

2,6

3,22 6,79

1,6

Weerstandsvermogen excl. MVA (in%)

21,2 20,2 21,1

24,8

Weerstandsvermogen incl. MVA (in%)

31,6 33,9

39,1

Huisvestingsratio (in %)

6,67 6,38 6,21

7,1

Personele lasten / totale lasten (in %)

81,1 80,7 79,5

80,3

Materiele lasten / totale lasten (in %)

18,9 19,3 20,6

19,7

66
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Onderbouwing streefwaarden
De streef waarden van het bestuur zijn als volgt:
Financiën en Beheer
Het bestuur hecht aan een
gezonden financiële positie van de
scholen en de organisatie.

De solvabiliteit is minimaal 50%
De liquiditeit is minimaal 2,0 en maximaal 4,0
Het weerstandsvermogen (exclusief vaste activa) mag
niet dalen onder 20% (ten behoeve van
risicoafdekking)

De rentabiliteit ligt tussen de 0 en 8%, met dien
verstande dat een negatieve rentabiliteit is toegestaan
zolang de kapitalisatiefactor van de stichting boven de
maximale signaleringsgrens ligt.
Strategische doelen worden geformuleerd vanuit
kengetallen en er worden realisatiecijfers aan
verbonden.
Het bestuur hecht eraan dat
strategisch beleid wordt vertaald
in financiële kaders en uitgewerkt
in een planning en controlcyclus
binnen een meerjaren en
jaarperspectief.

Er vindt sturing plaats op de verhouding tussen
personeel en materieel 82% personeel en 18%
materieel
Investeringen in onderwijsmiddelen (methodes, ict,
meubilair, onderhoud gebouwen, etc.) zijn
(aantoonbaar) zichtbaar in de scholen

Vergelijking streefwaarden – kengetallen per balansdatum
De kengetallen laten het beeld zien van een gezonde financiële positie. Zowel de liquiditeit, solvabiliteit en het
weerstandsvermogen zijn hoger dan het Ministerie als richtlijn hanteert.
Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen
Het resultaat 2017 bedraagt € 529.224. Hieronder volgt een beknopte analyse van het verschil t.o.v. 2016 en de
begroting 2017.
Analyse van het in de begroting opgenomen beleid
Analyse resultaat t.o.v. begrote resultaat:
Over 2017 werd een positief resultaat behaald van € 529.224 tegenover een begroot negatief resultaat van
€ 136.400. Het gerealiseerde resultaat is € 665.624 hoger ten opzichte van de begroting over 2017.
Negatief t.o.v. de begroting zijn de volgende posten
De overige instellingslasten zijn in 2017 € 162.000 hoger dan begroot. De hogere kosten zijn voor € 108.100
toe te rekenen aan hogere uitgaven uit gemeentelijk gesubsidieerde bedragen (o.a. Onderwijsvoorzieningen PO
en Scholenbeurs) en voor € 25.000 aan hogere uitgaven voor onderwijsleerpakket. De accountantskosten waren
in 2017 € 10.100 dan begroot, de uitgaven voor feesten en jubilea waren € 9.800 dan begroot.

50

Positief t.o.v. de begroting zijn de volgende posten
De rijksbijdragen zijn € 473.900 hoger dan begroot. Dit bedrag is grotendeels toe te wijzen aan de in 2017
ontvangen groeibekostiging vanwege de toename van het aantal leerlingen (€ 324.600). een ander deel van de
hogere rijksbijdragen komt voort uit de nagekomen bekostiging 2016/2017 (€ 109.200) welke in oktober 2017
werd ontvangen. Daarnaast zijn de ontvangsten van het Samenwerkingsverband i.v.m. Passend Onderwijs
hoger dan begroot (€ 40.100). De gemeentelijke baten waren eveneens hoger door de toename van het aantal
leerlingen (€ 29.800). De overige baten zijn € 82.600 hoger dan begroot, door hogere inkomsten uit verhuur (€
23.600) en hogere overige baten als gevolg van verzekeringsuitkeringen na brandschade (€ 36.000). In 2017
werd nog een niet begrote premieteruggave van het Vervangingsfonds ontvangen ad € 21.000.
Analyse resultaat t.o.v. vorig jaar:
Ten opzichte van 2016 (resultaat was € 214.796) werd € 314.428 meer resultaat behaald.
Negatief t.o.v. 2016 zijn de volgende posten
Door de toename van het aantal FTE OP en OOP (een stijging van 7,38 FTE) zijn de lonen en salarissen met
€ 413.900 toegenomen. Daarnaast zijn de overige personeelslasten met € 53.000 toegenomen door meer
uitgaven aan externe ondersteuning en werden minder uitkeringen uit het Vervangingsfonds ontvangen
(€ 79.400). De kosten van huisvesting namen met € 39.000 toe als gevolg van hogere onderhoudskosten,
energie en schoonmaakkosten van de gebouwen. De overige instellingslasten waren in 2017 € 218.000 hoger
door hogere uitgaven aan leermiddelen ad € 59.300 en € 111.000 hoger uitgaven ut gemeentelijk gesubsidieerde
onderwijsvoorzieningen.
Positief t.o.v. 2016 zijn de volgende posten
Door groei van het aantal leerlingen zijn de rijksbijdragen € 909.000 hoger dan 2016. Een groot deel kan
worden toegerekend aan in 2017 ontvangen groeibekostiging (€ 354.000) en een nagekomen bekostiging
2016/2017 (€ 109.200) welke in oktober 2017 werd ontvangen. Van het Samenwerkingsverband werd € 80.100
hogere doorbetalingen ontvangen in het kader van Passend Onderwijs. Ten opzichte van 2016 werden voorts €
145.600 hogere gemeentelijke subsidies ontvangen (met name VloA) en werd € 68.200 hogere baten
gerealiseerd, welke grotendeels voortvloeien uit een ontvangen verzekeringsuitkering voor brandschade.
Analyse balans t.o.v. vorig jaar:
Activa
Er is flink geïnvesteerd in materiële vaste activa met name in technische zaken daarnaast zijn is er een rubriek
vervoermiddelen toegevoegd die in 2017 zijn aangeschaft resulterend in een toename van € 279.433. Er is
wordt minder gebruik gemaakt van de tablets via stichting Snappet dan in vorig jaar met als resultaat een
afname van € 21.300 op de financiële vaste activa.
In de vlottende activa zien we met name een daling (€ 251.690) van de vorderingen . Dit betreft de vorderingen
op de gemeente Amsterdam inzake het bouwkrediet en gemeente Amsterdam VGA verzekeringen in verband
met brandschade in 2016. Deze bedragen zijn in 2017 ontvangen.
Liquide middelen worden geanalyseerd in de hierop volgende analyse van kasstromen.
Passiva
Het positieve resultaat van € 529.224 is geheel toegekend aan het algemene reserve.
De voorzieningen zijn toegenomen met € 17.439 mede door een hogere dotatie dan onttrekking in de
onderhoudsvoorziening (€ 11.887).
Er is een investeringssubsidie (€ 2.297) van de gemeente Amsterdam opgenomen als langlopende verplichting.
Dit bedrag moet nog worden besteed.
Kortlopende schulden zijn afgenomen met € 233.302. Dit vloeit met name voort uit de besteding van het
toegekende bouwkrediet.
51

Analyse kasstromen (waaronder financieringsstructuur, investeringen en (onttrekkingen van)
voorzieningen)
Financiële positie per 31 december 2017
In materiële vaste activa werd pers saldo geïnvesteerd (toename € 279.400). De toename werd hoofdzakelijk
veroorzaakt door forsere investeringen in technische zaken (o.a. schoolterreinen ad € 111.000 en
klimaatbeheersing € 50.000).
De vorderingen zijn ultimo 2017 € 232.000 lager, aangezien de Gemeente Amsterdam een langlopende
vordering ad € 135.500 inzake schadevergoeding in 2017 heeft afgelost.
De liquide middelen zijn ultimo 2017 met € 292.000 toegenomen. Deze toename is hoofdzakelijk het gevolg
van het behaalde positieve resultaat over 2017.
De overige kortlopende schulden namen af (€233.000). Deze afname vloeit voornamelijk voort uit bestedingen
uit het gemeentelijk Bouwkrediet (€ 225.000).

Investeringsbeleid
Vanwege de gunstige liquiditeit worden investeringen uit eigen middelen voldaan. Het beleid is als in enig jaar
of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt, een spreiding van aanschaffingen van nieuwe
investeringen wordt aangebracht. De investeringen worden bewaakt op basis van de liquiditeitsbegroting en zijn
afgestemd vanuit een in de meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief.
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Model Risicobeheersing
Onderstaand is een inventarisatie opgenomen van risico’s die zich kunnen voordoen.
De uiteindelijke gevolgen van een risico zijn uitgedrukt in een financiele waarde door de maximale financiële impact te
vermenigvuldigen met de kans.

Kans:
1.
2.
3.
4.
5.

Zeer onwaarschijnlijk
Onwaarschijnlijk
Waarschijnlijk
Meer dan waarschijnlijk
Zeer waarschijnlijk

< 5%
5% <> 10%
10% <> 25%
25% <> 50%
50% <> 100%

Risico

Maximale impact
per risico (a)

Kans dat
risico zich
voordoet (b)
2

Berekende
verwachte impact
(a x b)
€16.000

Leerlingprognoses zijn
niet juist
Dalende leerlingaantallen

Ca. €4.000 per
leerling x 40ll
Impact op termijn
groot

1

3

Verwachting is
juist
leerlingstijging
€6.250

Onverwachte stijging
ziekteverzuim personeel
Financiële gevolgen van
arbeidsconflicten
Beperkingen in het
aannemen van tijdelijke
werknemers door de
invoering van de Wet
werk en zekerheid
Negatieve beoordeling
onderwijsinspectie
Onzekerheden omtrent de
hoogte en het moment
van ontvangst van de te
ontvangen rijksbijdragen

€25.000
€50.000

2

€5.000

Impact niet in te
schatten

2

nvt

Impact niet in te
schatten
€200.000

1

nvt

2

€20.000 Kans is
aanwezig, maar er
wordt voorzien dat
er geen grote
dalingen zijn
€2.500 Kritisch
houding op
werkelijk
noodzaak
onderhoud

Onvoldoende financiële
€25.000 per jaar
2
middelen aanwezig voor
uitvoering
buitenonderhoud door de
decentralisatie van het
buitenonderhoud
Risicoparagraaf
Teneinde de risico’s zoveel mogelijk te beperken hanteert de school een planning & control cyclus waarbij de
directie de ontwikkeling van de financiële prestaties bewaakt en hier ook periodiek verantwoording over aflegt
richting het bestuur. De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de begroting die
voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan het bestuur wordt voorgelegd.
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Voor het opvangen van de zogenaamde rest risico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in haar
financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat voldoende eigen vermogen
beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is gebruik gemaakt van een
standaardrisicoprofiel. Het aanbevolen weerstandsvermogen bedraagt hiermee tenminste 15%.
De voornaamste risico’s en onzekerheden voor ons zijn gebaseerd op de maatregelen die genomen zijn door de
overheid. Per 1 augustus 2014 is het passend onderwijs ingevoerd. Deze neemt het risico met zich mee dat,
voornamelijk, in de aanloop fase onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de beschikbare kennis en kunde.
Daarnaast dient de invloed van de wetswijziging doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting per 1 januari
2015 opgenomen in het meerjaren onderhoudsbeleid (MJOB).
Tussen het bestuur en haar administratieve dienstverlener, Groenendijk Onderwijs Administratie, is daarnaast
een Service Level Agreement van toepassing, of zijn nadere afspraken opgenomen in de bijlagen bij het
contract.
Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden


Een van de risico’s vormt het leerlingaantal. In de leerlingprognoses wordt er vanuit gegaan dat het
leerlingaantal per 1 oktober 2018 zal stijgen t.o.v. het voorgaande jaar. Indien deze leerlingstijging niet
daadwerkelijk gerealiseerd wordt, zullen de rijksbijdragen niet stijgen maar stabiel blijven.



De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van het kabinet om de verantwoordelijkheid voor de
financiering van het buitenonderhoud van de scholen voor primair onderwijs over te dragen van de
gemeenten naar de schoolbesturen. Deze overdracht is ingegaan per 1 januari 2015. Het is hierbij nog
onduidelijk of de vergoeding ook toereikend zal zijn op de lange termijn.



De invoering van Passend Onderwijs zal naar verwachting geen financiële problemen opleveren. In het
kader van de verevening van de door de overheid beschikbaar gestelde / te stellen financiële middelen
om de invoering van Passend Onderwijs tot een succes te maken, zullen de middelen naar verwachting
stijgen. Aangezien deze middelen direct of indirect ten goede komen aan de gevolgen die de invoering
van passend onderwijs in onze scholen met zich mee zal brengen is het financiële risico erg klein.
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Treasuryverslag
Het treasurybeleid van de stichting kent als algemene doelstellingen:
*
Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele
condities (beschikbaarheid);
*
Het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de aanwezige beleidskaders
(rente maximalisatie);
*
Het beheersen en bewaken van financiële risico's die aan de financiële posities en geldstromen van de
stichting zijn verbonden (risico minimalisatie);
Gesteld kan worden dat het bestuur een terughoudend financieel beleid heeft gevoerd in 2016. In besprekingen is
echter meer nadrukkelijker dan in voorgaande jaren gestuurd op de doorwerking van de vorderingen en schulden
rondom met name de gemeentelijke projecten en de effecten van de resultaatontwikkeling op de positie van de
liquide middelen.
Alle tegoeden zijn overigens direct opeisbaar en er is gebruik gemaakt van bank- en spaarrekeningen bij instellingen
met minimaal een Aa3 rating cf. Moodys (ING) of hoger (Rabobank).

Continuïteitsparagraaf
Met ingang van het verslagjaar 2013 dient een continuïteitsparagraaf in de jaarrekening opgenomen te worden.
Hierin rapporteert het schoolbestuur de te verwachten belangrijke ontwikkelingen in het verslagjaar en de eerste
3 jaar na het verslagjaar. Onderstaand zijn de kengetallen en financiële gegevens over de periode 2017 tot en
met 2020 benoemd. De gegevens voor 2017 komen voort uit de jaarrekening van dit verslagjaar. Voor 2018,
2019 en 2020 is een voorlopige schatting opgenomen.

Personele bezetting en aantallen leerlingen
2017
2018
2019
Management/Directie (FTE)
3,17
3,17
3,17
Onderwijzend Personeel (FTE)
60,16
61,20
62,5
Overige Medewerkers (FTE)
37,40
38,50
40,00
Leerlingaantallen (Aantal) *
1.118
1.133
1.161
* aantal leerlingen op peildatum 01/10 van het voorafgaande jaar (T=-1)

2020
3,17
64,00
42,00
1.192

Toelichting:
Afgelopen jaar is het leerlingaantal op alle locaties gestegen. De verwachting is dat deze trend de komende jaren door zal
zetten.
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Meerjarenbegroting op het hoogste aggregatieniveau
2017
werkelijk
€
Balans
Vaste Activa
Materieel
Financieel
Vlottende Activa
Vorderingen
Liquide Middelen

2018

2019

2020

2021

€

€

€

€

1.114.099 1.114.099 1.114.099 1.114.099 1.114.099
16.050
16.050
16.050
16.050
16.050
491.262 494.044 494.044 494.044 494.044
2.645.824 2.807.836 3.018.263 3.194.972 3.821.014

Totaal Activa

4.267.235 4.432.029 4.642.456 4.819.165 5.445.207

Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve
Voorzieningen
Kortlopende schulden

2.001.319 2.179.533 2.389.960 2.566.669 3.192.711
639.005 639.005 639.005 639.005 639.005
173.809 202.591 202.591 202.591 202.591
1.450.806 1.410.900 1.410.900 1.410.900 1.410.900

Totaal Passiva

4.267.235 4.432.029 4.642.456 4.819.165 5.445.207

Staat/Raming van baten en lasten

2017
werkelijk
€

2018
€

2019
€

2020
€

2021
€

Baten
Rijksbijdragen
7.243.568 7.199.783 7.349.724 7.693.762 7.929.222
Overige overheidsbijdragen en subsidies
420.582 439.081 358.231 314.481 314.481
Overige baten
130.779
55.000
55.000
55.000
55.000
7.794.929 7.693.864 7.762.955 8.063.243 8.298.703
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige Instellingslasten
Saldo Baten en lasten
Financiële baten en lasten

Totaal resultaat

5.772.879 6.111.718 6.223.245 6.601.001 6.754.869
144.987 152.133 152.133 152.133 152.133
451.246 381.500 381.500 381.500 381.500
895.911 887.500 796.550 752.900 752.900
529.905

161.013

209.527

175.709

257.301

-682

1.000

1.000

1.000

1.000

529.224

162.013

210.527

176.709

258.301

Toelichting:
Doordat de verantwoording voor het onderhoud aan de schoolgebouwen over is gegaan op de schoolbesturen is
de voorziening onderhoud een aandachtspunt. Het buitenonderhoud dient nog te worden opgenomen in de
meerjarenonderhoudsplanning. De baten zullen, als gevolg van de verwachte toename van het aantal leerlingen,
stijgen. Indien de personele lasten in dezelfde lijn zullen stijgen, zal ook in de komende jaren naar verwachting
een positief resultaat worden behaald.
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8 Tenslotte
In 2016 heeft de onderwijsinspectie het onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs en bestuurlijk handelen
afgesloten. Al met al was de kwaliteit van het onderwijs stabiel. Na een intensief verbetertraject zijn we er in
geslaagd een aantal cruciale onderdelen van het onderwijs te verbeteren. Dat geldt met name voor het
leerstofaanbod, afstemming, begeleiding en zorg dat nu op alle onderzochte onderdelen voldoet aan de eisen
van de inspectie: de kwaliteitszorg is nu op orde! Daarmee garanderen we niet alleen het behoud van de
bereikte kwaliteit, maar tevens dat er gericht gewerkt blijft worden aan de schoolontwikkeling.
De bevindingen van de inspectie waren voor bestuur en school een bewijs dat wanneer er duidelijkheid is over
de richting waarin de school zich moet ontwikkelen en alle betrokkenen de handen ineen slaan, er heel veel
mogelijk is.
De constatering van de inspectie is een belangrijke stap in een traject, dat uiteindelijk moet resulteren in
duurzame onderwijskwaliteit met hoge opbrengsten. Ouders, gemeente, expertgroep en andere direct betrokken
hebben hun waardering zichtbaar gemaakt voor prestatie die school en bestuur hebben geleverd. Wij moeten
ons bij dit prachtige resultaat wel realiseren dat de actuele uitgangssituatie verdere versterking en stabiliteit
behoeft. Hiermee kan en moet worden voorkomen dat de school bij een onverhoopte tegenslag van enige
omvang weer terugvalt naar de kwalificatie ‘zwak’.
De scholen en leerkrachten kunnen het risico lopen dat het urgentiebesef enigszins afneemt. Omdat de scholen
zich nog steeds in een risicovolle situatie bevinden kunnen we ons een minder ‘scherpe’ houding niet
permitteren. De onderwijsinspectie heeft naar ieders tevredenheid vastgesteld dat de school kwalificatie
‘voldoende’ behoudt. Dat betekent echter nog niet dat de school in deze fase van haar ontwikkeling kwaliteit
levert die zich kenmerkt door duurzaamheid en stabiliteit. Daaraan moet nog hard worden gewerkt!
De conclusie luidt dat een goed functionerend bestuur op dit moment in de praktijk steeds beter wordt. Op
bestuurlijk niveau is er enorme vooruitgang geboekt het afgelopen jaar.
We hopen hiermee dat de moeilijke tijden achter de rug zijn. De fase van borging van de resultaten van
verbeteractiviteiten, nl. bestendigen van wat bereikt is en ontwikkelen van nieuw beleid dat past bij volgend
stadium van schoolontwikkeling, is ingegaan. Hiermee worden zowel bestuurlijk als onderwijskundig grote
veranderingen ingang gezet.
Onlangs alles hebben we met elkaar in een jaar zeer veel werk verzet, omdat iedereen enthousiast meewerkt.
Burgerschapsvorming is voldoende, onderwijskwaliteit is voldoende, alle betrekkingen lopen goed, steun en
aansturing van de directeuren door de directeur-bestuurder verloopt tot ieders tevredenheid en het management,
het team, GMR en MRen, de ouders en het bestuur staan weer op een lijn met elkaar We hopen dit de komende
jaren vast te houden en verder te verbreden/verdiepen.
We gaan ervoor, we doen er alles aan om kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden aan onze kinderen!
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1. Algemeen
Met ingang van 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van kracht. Dit houdt in dat
het bevoegd gezag van de islamitische scholen er voor heeft gezorgd dat de functies van bestuur en
intern toezicht op het bestuur in functionele zin zijn gescheiden. Het bestuur heeft Code Goed Bestuur
van PO raad toegepast.
Functionele scheiding houdt in, dat de functies besturen en toezicht binnen één orgaan (het bestuur)
worden uitgeoefend. Deze taken zijn echter statutair verdeeld over soorten functionarissen:
bestuursleden die besturen en bestuursleden die toezicht houden. Het lid van het dagelijks bestuur
(DB) is bestuurslid en de overige algemene bestuursleden (AB) zijn toezichthoudend orgaan. De
bezoldigd directeur-bestuurder maakt deel uit van het DB. Sinds oktober 2013 wordt het bestuur door
Verus (voormalig Besturenraad) begeleid bij het professionaliseringproces.

1.2 Samenstelling
Functionele scheiding
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

S. Deghedy
A.J.A. Alarieqi
mr. K.El Moutghi
E. Kaya
Drs.C. Kharmich MSc

Toezichthoudend
Toezichthoudend
Toezichthoudend
Toezichthoudend
Toezichthoudend

(per 02-10-2017 uit het bestuur
getreden)
Bestuurslid

E. El Hilali

Toezichthoudend

Beroepen en nevenfuncties toezichthouder
Geen van de toezichthouders heeft een nevenfunctie.
Beroepen die ze uitvoeren zijn als volgt:
Voorzitter

S. Deghedy

Secretaris
Penningmeester

A.J.A. Alarieqi
mr. K.El Moutghi

Bestuurslid

E. Kaya

Bestuurslid

Drs.C. Kharmich MSc

Geestelijke verzorger
en zelfstandige
ondernemer
Manager bij Accenture
Auditor ministerie van
Financien
Zelfstandige
ondernemer
Manager bij SAP

(per 02-10-2017 uit het bestuur
getreden)
Bestuurslid

E. El Hilali

Docent VO

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid van stichting ISA: bestuursleden kunnen kiezen tussen maximale
vrijwilligersvergoeding of facturatie €2500 excl. btw
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2. Taken en bevoegdheden
Zie bestuursreglement en managementstatuut

3. Verslag over afgelopen jaar
Zie bijlage

Verantwoording resultaten en handelen algemeen bestuur (intern toezicht)
Als beheer/intern toezichthouder ziet het bestuur van de Stichting Islamitische School
Amsterdam (SISA) erop toe dat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd is. Hierbij
gaat het met name om het integrale belang van de organisatie en alle daarbij betrokken
partijen. Het algemeen bestuur vervult zijn taken conform de vastgestelde stichtingsstatuten
waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd.
In het kader van goed onderwijs goed bestuur, Code Goed Onderwijs, zijn de
beleidsvormende taken neergelegd bij het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur en de
beleidsuitvoerende taken neergelegd bij de directeur/bestuurder (het dagelijks bestuur). Het
dagelijks bestuur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en initieert en implementeert het
beleid samen met de staf en de directie. Het dagelijks bestuur legt het beleid ter goedkeuring
dan wel ter advisering voor aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en legt
verantwoording af aan het algemeen bestuur.
Met onderhavige constructie is een aanvang gemaakt in augustus 2011. Het algemeen
bestuur houdt toezicht op de werkzaamheden en de uitoefening van de bevoegdheden door
de directeur/bestuurder. Voorts fungeert het algemeen bestuur als klankbord en adviseur
voor het dagelijks bestuur.
We hanteren het raad van beheermodel om in het kader van de Wet ‘Goed onderwijs, goed
bestuur’ een scheiding tussen bestuur en intern toezicht te realiseren. De werking van het
bestuursmodel wordt onder begeleiding van Verus (voormalig Besturenraad) in 2013 en 2014
geprofessionaliseerd. Daartoe waren er diverse interactieve sessies gepland met diverse
geledingen binnen de organisatie. De begeleiding kenmerkte zich door de drie kanten van
good governance: de structuur-, communicatie- en sociale kant in samenhang te belichten.
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Het algemeen bestuur is tevreden met de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd. Er is
een vergader- en toezichtcyclus, waar alle relevante onderwerpen zijn opgenomen. De
directeur/bestuurder levert kwartaal managementrapportages aan en bespreekt relevante
zaken gevraagd en ongevraagd met het algemeen bestuur. Het bestuur geeft al dan niet
goedkeuring aan het beleid van de directeur/bestuurder binnen de kaders van zijn
bevoegdheden. Het gaat erom controle uit te oefenen op de gemaakte keuzes van het
dagelijks bestuur en na te gaan welke stappen waarom ondernomen worden. Het algemeen
bestuur doet in ieder geval een uitspraak over:










Intern Toezichtkader;
Bestuurlijk Toetsingkader;
Management statuut;
(G)MR statuut en reglementen;
de jaarrekening (en begroting);
het jaarverslag;
de benoeming en het ontslag van de leden van het bestuur;
de rechtspositie en bezoldiging van de leden van het bestuur;
de wijziging van de statuten.

Kalenderjaar 2017

Code goed bestuur
Het algemeen bestuur keurde, na advisering en toetsing door Verus (voormalig
Besturenraad), de code goed bestuur en het daarbij behorende besturingsmodel goed.

Inrichting van het onderwijs
Ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs heeft het algemeen activiteitenplan van de
scholen goedgekeurd. Verder is het algemeen bestuur op de hoogte gehouden van afdoende
landelijke ontwikkelingen.

Intern Toezichtkader, Bestuurlijk Toetsingskader en andere beleidsstukken
Het algemeen bestuur heeft de Intern Toezichtkader, Bestuurlijk Toetsingkader,
managementstatuut, (G)MR statuut en reglementen, bestuursreglement en
informatieprotocol goed gekeurd.

Financiën
Het algemeen bestuur heeft de geconsolideerde jaarrekening van 2017 goedgekeurd. Verder
is goedkeuring gegeven aan de begroting 2018 en meerjarenbegroting2018-20121.
Anticiperend op het weerstandsvermogen van de Stichting heeft het algemeen bestuur
goedkeuring gegeven om een bezuinigingsplan te continueren.
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Burgerschapsvorming
Als islamitische school is het doel van de Stichting om identiteit en onderwijskwaliteit te
combineren. In dit kader ziet het algemeen bestuur erop toe dat de leerlingen van de school
goed voorbereid worden op de samenleving. Met betrekking tot deze missie vindt het
algemeen bestuur democratisch burgerschap van essentieel belang. Derhalve ziet het
algemeen bestuur erop toe dat dit onderwerp onderdeel blijft van het curriculum van het
schoolprogramma. In de toezichtcyclus is dit onderwerp ook opgenomen waar regelmatig
verantwoording over wordt afgelegd door het dagelijks bestuur.

Zelfreflecterend en zelfcorrigerend vermogen
Het algemeen bestuur gaat intern regelmatig na om te kijken of er goede dingen gedaan
worden en of de goede dingen op een goede manier gedaan worden. In dit kader heeft het
bestuur geconcludeerd dat het besturingsmodel die zij samen met Verus (voormalig
Besturenraad) heeft gevormd goed werkt.

Kwaliteit/deskundigheid
Het algemeen bestuur laat zich regelmatig adviseren door (extern) deskundigen en de
bestuursleden nemen regelmatig deel aan relevante trainingen. Ook door zich regelmatig op
de hoogte te brengen van essentiële zaken middels (vak)literatuur proberen bestuursleden
hun deskundigheid te bevorderen.

Medezeggenschapsraad
Ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en medezeggenschapraden van de
afzonderlijke scholen is een terugkerend onderwerp van bespreking op de
bestuursvergaderingen. De directeur/bestuurder informeert het algemeen bestuur over de
zienswijze van de (G)MR m.b.t. de aangeleverde (beleids)documenten en andere belangrijke
zaken.

Personeel
Benoeming en ontslag van het personeel is gemandateerd aan het dagelijks bestuur. Het
algemeen bestuur houdt toezicht op de procedures hieromtrent en behoudt in deze de
tekenbevoegdheid van de akten van benoeming.
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Waardering
Het algemeen bestuur spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop het dagelijks bestuur
(directeur/bestuurder) invulling geeft aan de haar toebedeelde taken en het overig personeel
voor de wijze waarop gewerkt wordt aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op de AsSiddieq.

Amsterdam, 28-05-2018,
Namens het algemeen bestuur van ISA,

S.Deghedy

A.J.A.Alarieqi

(voorzitter)

(secretaris)

………………………………

…………………………….
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KENGETALLEN
2017

2016

2,16

1,83

Solvabiliteit 1
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen * 100%)

61,87

53,42

Solvabiliteit 2
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen * 100%)

65,95

57,38

6,79

3,22

Weerstandsvermogen excl. MVA
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

21,07

20,15

Weerstandsvermogen incl. MVA
(Eigen vermogen / totale baten * 100%)

33,87

31,63

6,21

6,38

Personele lasten / totale lasten (in %)

79,46

80,71

Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %)

79,45

80,71

Materiële lasten / totale lasten (in %)

20,54

19,29

Materiële lasten / totale lasten + fin lasten (in %)

20,55

19,29

Liquiditeit
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Rentabiliteit
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

Huisvestingsratio
(Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen / totale lasten * 100 %)

Liquiditeit
Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te
voldoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn
gefinancierd met eigen of vreemd vermogen.

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming
bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat
en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen.
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie
op te vangen.
Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestingslasten t.o.v. de totale lasten.
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B1 GRONDSLAGEN
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling
Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (in het bijzonder RJ
660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin
aangeduide uitzonderingen.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld,
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van
het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande
jaar, alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.
Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken
en heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit
voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting
op de betreffende jaarrekeningpost.
Op basis van de brief van 1 december 2017 van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en
Media zijn de bedragen die het Samenwerkingsverband als gelden passend onderwijs heeft
doorbetaald aan de aangesloten schoolbesturen als volgt verwerkt:
-gelden die OCW namens de Samenwerkingsverbanden aan de scholen overmaakt zijn verantwoord
onder categorie 3.1.1 Ontvangen Rijksbijdragen;
-de overige generieke overdrachten (bedrag per leerling) en speciale overdrachten (arrangementen)
worden onder categorie 3.1.3.3 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverbanden
verwerkt.
Deze stonden in de jaarrekening 2016 onder 3.1.3.3. In de vergelijkende cijfers is een bedrag van €
16.524 onder 3.5 overige baten vermeld, dit bedrag was in de jaarrekening 2016 verantwoord onder
3.1.3.3.
Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.
De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
restwaarde.
Als ondergrens voor de te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar wordt € 500
aangehouden.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair
berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (rekening houdend
met de Rijksbekostiging voor materiële instandhouding). In het jaar van investeren wordt naar
tijdsgelang afgeschreven.
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Het economisch eigendom van de schoolgebouwen berust bij de gemeente. Indien een gebouw door
een school blijvend wordt verlaten, wordt het gebouw "om niet" aan de gemeente overgedragen.
De overige activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Technische zaken: diverse afschrijvingstermijnen op basis van geschatte levensduur.
Meubilair: alle meubilair, met uitzondering van het speellokaal en gordijnen, 20 jaar; inrichting
speellokaal 30 jaar; gordijnen 10 jaar.
ICT: computers, servers en printers 5 jaar; smartboards 10 jaar; netwerkbekabeling 20 jaar.
Onderwijsleerpakket: methoden, apparatuur (zoals koelkast, tv, projectoren) 9 jaar.
Vervoermiddelen: 5 jaar met een 10% restwaarde.
Afhankelijk van de soort aanschaf geldt deze ondergrens voor de prijs per stuk (inclusief b.t.w., b.v.
TV) of de prijs van de "verzamelnaam" (b.v. (taal)methode).
Voor aangeschafte activa vóór 2012 kunnen de afschrijvingstermijnen afwijken.
Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten waarborgsommen. Ze
hebben een looptijd langer dan 1 jaar. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële
waarde. Vervolgens worden ze gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bijzondere
waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct
verantwoord in de staat van baten en lasten.
Vorderingen
De vorderingen en overlopende activa 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 en
overlopende activa.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de
toelichting op de balans anders is aangegeven.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen.
Liquide middelen die langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt
onder de financiële vaste activa.
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door
(semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves en
bestemmingsfondsen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen reserves uit private middelen en
reserves uit publieke middelen.
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. Deze
wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil
tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit
resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.
Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen
verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen.
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Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, 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 minderling zijn
gebracht. De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de
voorziening jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.
De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het
deel van de voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel
met een looptijd langer dan één jaar.
Voorziening jubilea:
Op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding
van de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor
een te ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening
gehouden met een variabele blijfkans en een rekenrente van 1 %. Voor instellingen met een aantal
FTE van 50 of meer wordt gerekend met € 750 per FTE. Gelet op de omvang van de organisatie
(meer dan 50 FTE) wordt de voorziening bepaald op € 750 per FTE.
Voorziening groot onderhoud:
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten wordt bepaald op basis van de
te verwachten kosten voor cyclisch groot onderhoud voor de komende 20 jaar op basis van het
meerjarenonderhoudsplan. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud
wordt ten laste van de voorziening gebracht.
Langlopende en kortlopende schulden en overige verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na
eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve
rekenmethode.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De
overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te
plaatsen.
De tot op heden ontvangen investeringssubsidies die dienen ter dekking van afschrijvingslasten van
materiële vaste activa in de volgende jaren zijn ook opgenomen onder de langlopende schulden. In
de jaarrekening 2016 waren deze nog verantwoord onder de kortlopende schulden.
Kasstroomoverzicht
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het
kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de financiering en liquiditeit.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte
methode wordt het resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden
zijn besteed.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties
waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial
leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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RESULTAATBEPALING
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor
het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. De instelling heeft in haar statuten geen
bepalingen opgenomen omtrent de verdeling van de winst. Er is dus geen statutaire regeling
winstbestemming.
(Rijks)bijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie
van OCW, opgenomen. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband
ontvangen doorbetalingen van rijksbijdragen. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de
staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten
gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de
gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de
overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen
worden verantwoord onder de kortlopende schulden als terug te betalen subsidie zodra de
bestedingstermijn is
verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door
gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het
Ministerie van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten
(waaronder ouderbijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het
personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor
zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds
betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.
Pensioenen
De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze
pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op
verplichte en contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als
pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de
gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad
lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
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De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2017 is 104,4%
Per ultimo 2016 was deze 96,6%
Afschrijvingen
Materiële Vaste Activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop
ze betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.
Financiële instrumenten en risicobeheersing
Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het
schatten van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de
niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het
bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het
bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te
handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit
hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico,
het kasstroomrisico en renterisico.
Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
De instelling loopt geen prijsrisico's.
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.
Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.
Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft
uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's
beheerst. De instelling maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te
kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor
beschikbare kredietfaciliteiten.
Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.
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B2 BALANS PER 31 december 2017
(na resultaat bestemming)
31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

261.975
23.780
315.036
214.891
298.417

102.204
0
284.450
171.152
276.860

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Technische zaken
Vervoermiddelen
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur

1

1.114.099
Financiële vaste activa
Waarborgsom

834.666

2
16.050

37.350
16.050

37.350

Vlottende activa
Vorderingen
Ministerie van OCW
Overige overlopende activa
Overige vorderingen

Liquide middelen

3
400.433
41.161
49.668

4
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369.221
55.551
301.358
491.262

726.130

2.645.824

2.353.431

4.267.235

3.951.577
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B2 BALANS PER 31 december 2017
(na resultaat bestemming)
31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen

5

Algemene reserve
Bestemmingsreserves (publiek en privaat)

2.001.319
639.005

1.472.095
639.005
2.640.323

2.111.099

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen

77.446
96.364

71.894
84.477
173.809

Langlopende schulden

156.370

6

Vooruitontvangen investeringssubsidies

2.297

0
2.297

Kortlopende schulden

0

7

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

423.511
232.631
61.879
46.556
686.229
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372.252
244.391
48.105
83.457
935.903
1.450.806

1.684.108

4.267.235

3.951.577
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
Realisatie
2017
€

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

Baten
(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

7.243.568
420.582
130.779
7.794.929

6.769.600
390.800
48.100
7.208.500

6.334.473
274.897
62.588
6.671.958

5.772.879
144.987
451.246
895.911
7.265.023

5.967.800
201.000
449.400
731.200
7.349.400

5.212.802
158.494
412.256
674.841
6.458.393

529.905

-140.900

213.565

47
728
-682

5.000
500
4.500

1.841
610
1.231

529.224

-136.400

214.796

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

Saldo baten lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
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