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DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG
1

Inleiding

Kalenderjaar 2020.
Een jaar vol van aarzelende komma’s, stevige punten en prachtige uitroeptekens!
Het realiseren van onze basisopdracht: goed onderwijs voor alle kinderen is per definitie een
uitdagende, kalenderjaar 2020 in het bijzonder.
Per 1 maart nam Sandra Beuving afscheid van SAAM*. Op 9 maart stemde de Raad van Toezicht in
met een opgefriste organisatiestructuur (we gaan door met één collega van bestuur, we gaan
werken in vijf clusters van scholen).
Vanaf dat moment bleven mensen met lichte klachten thuis. Niet lang daarna gingen de scholen
dicht. Met een enorme opdracht om noodopvang te realiseren. En veel collega’s van SAAM* met
ingewikkelde omstandigheden in gezin/familie. Per 11 mei gingen de scholen half open. Per 8 juni
gingen de scholen weer helemaal open. Waarbij we telkens terug moesten vallen op protocollen als
onderleggers van dat wat wel en niet mogelijk was. Per 28 september en 13 oktober hernieuwde
aanscherping met consequenties voor teams Personeel Onderwijs Kwaliteit & Bedrijfsvoering; we
werkten weer volledig thuis. En per 16 december de scholen weer dicht.
In dit bewogen jaar namen we ook nog afscheid van vijf directeuren, één directeur wisselde van
plek. En ook in onze ondersteunende processen binnen bedrijfsvoering speelde het nodige.
Corona bepaalt een groot deel van de dagdagelijkse werkelijkheid in onze scholen. Verschillen zijn
enorm. In het realiseren van zoveel mogelijk stabiliteit en continuïteit in ons onderwijs, onze
organisatie, vonden we antwoorden in “SAAM* staat voor & Zo werken we SAAM*”. We maakten
keuzes dicht bij onze pedagogische opdracht. Aarzelende komma’s werden stevige punten. Zo
kozen we er bij de gedeeltelijke heropening van de scholen voor om alle kinderen iedere dag naar
school te laten gaan. En hebben we steeds enorm vertrouwen uitgesproken in individuele
afwegingen die collega’s te maken hadden samenhangend met eigen gezondheid, ingewikkelde
gezinssituaties. Krachtig hoe we dit jaar ook steeds konden rekenen op onze GMR en RvT in het
maken van afwegingen waar we allen zo onbekend mee waren.
Voorgenomen resultaten voor 2020 werden niet of deels gerealiseerd. Maar in niet voorgenomen
resultaten zijn er prachtige uitroeptekens te zetten.
Zo hebben we flinke stabiliteit en continuïteit kunnen realiseren in noodopvang en onderwijs terwijl
we toch in het ‘hart’ van de ellende zaten. De voorgenomen organisatie ontwikkeling naar clusters
heeft een enorme boost gekregen. Intensieve samenwerking ook met collega besturen en collega’s
kinderopvang is gerealiseerd. Ook niet bedacht maar wel gerealiseerd: er zijn gouden regels voor
onderwijs op afstand (versie 1 en 2), voor toen de scholen weer open gingen en voor hybride
onderwijs met betrokkenen uit al de clusters opgesteld. Hiermee samenhangend is onze ICT /
online vaardigheid enorm ontwikkeld. Zo is online overleggen /samenwerken ontwikkeld van ‘doen
wat mogelijk is’ naar met steeds meer kwaliteit doen en vormgeven van die momenten. En hebben
collega’s, kinderen, en ouders gevlogd. We hebben allerlei andere vormen van verbondenheid met
elkaar en dus die belangrijke opdracht van SAAM* gerealiseerd. Er is aanspraak gemaakt op
subsidies voor extra ondersteuning (door Corona beschikbaar gesteld) met beleidsrijke
voornemens. En naast die enorme dagdagelijkse opdracht is het op de nodige fronten ook nog
gelukt is om ‘uit te stappen’, inhoudelijke ontwikkeling en professionalisering te realiseren; van een
tweedaagse met alle directeuren tot deelname aan bestuurlijke netwerken met wetenschappers,
tot doorontwikkeling van SAAM* naar inclusiever onderwijs, enzovoort.
Grote dankbaarheid is op zijn plaats. Voor al die SAAM* professionals die hun opdracht, de mensen
waarmee ze die realiseren én zichzelf zo serieus nemen. Zij hebben in 2020 in totaal andere
omstandigheden kinderen zo maximaal geboden wat ze nodig en waar ze recht op hebben: goed
onderwijs, kansen tot ontwikkeling.
In november ontvingen alle collega’s een pakketje bloembollen. Om vol van hoop uit te zien naar
het voorjaar. En eerlijk is eerlijk we kijken die bloembollen zo’n beetje uit de grond. Om zo SAAM*
in 2021 vol van optimisme en geduld te werken aan “doelen zijn voor iedereen de weg ernaar toe
verschilt”. Met realiseren van kansengelijkheid voor alle kinderen als kostbare, verantwoordelijke
en prachtige opdracht.
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2

SAAM*

2.1

Profiel

2.1.1 SAAM* staat voor
Een groot aantal uitgangspunten is voor SAAM* vanzelfsprekend:
•
Iedereen is welkom op onze scholen ongeacht achtergrond of geloof.
•
Zoveel mogelijk middelen naar onderwijs.
•
Ieder kind verdient goede begeleiding.
•
De omgeving van de school heeft invloed op de keuzes die gemaakt worden.
•
Elke school heeft de ruimte om invulling te geven aan een eigen schoolconcept of profilering.
Deze diversiteit in aanbod en keuzevrijheid voor ouders vinden wij belangrijk.
•
We werken samen met de partners in onderwijs, opvang en jeugdzorg.
•
We staan voor KIND en KWALITEIT
Iedereen mag zijn wie hij of zij is. Het kind is onze leidraad. Ieder kind is onze opdracht. We leren
samen met de kinderopvang het kind en zijn talenten kennen in al zijn eigenheid, creativiteit en
diversiteit. We bieden een passende veilige plek voor ieder kind, ook als we daarvoor onze grenzen
moeten verleggen. We gunnen kinderen zo lang mogelijk thuisnabij onderwijs en opvang. Leren en
lesgeven is persoonlijk. We dagen uit, hebben hoge verwachtingen en laten ons verrassen. We
kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons onderwijs deugt.
•
We ZIEN en ZIJN
We zijn wat we zeggen en zien elkaar. We maken geen onderscheid tussen kinderen, ouders,
leraren, directeuren en anderen, de mens staat centraal en niet de functie. We geven vorm aan
pedagogisch partnerschap. We blijven trouw aan respectvolle omgang, een open cultuur. De mens,
vertrouwen in elkaar en positieve intenties vormen onze basis ook in onze communicatie. We
verantwoorden in woord en beeld over ons leren en werken. We laten zien wie we zijn, wat we
kennen en kunnen.
•
We bieden RUIMTE en geven RICHTING
We maken ruimte voor onderzoek, vakmanschap en talent. We baseren ons op feiten, gedegen
kennis & informatie en durven ook te twijfelen. We stimuleren het maken van eigen keuzes. We
staan voor duurzame ontwikkeling. We maken tijd en hebben geduld. We tonen eigenaarschap in
de ontwikkeling van onszelf, de ander en de omgeving. Er is vrijheid in gebondenheid. We nemen
actief deel aan de maatschappij en zijn oprecht nieuwsgierig naar de ander. We hebben het lef
veranderingen aan te gaan, grenzen te verleggen en grenzen te stellen.
•
We doen het SAMEN
We leren en werken in betekenisvolle verbinding met elkaar en met de werkelijkheid om ons heen.
Elke school heeft zijn eigen verbinding met de wijk of het dorp. Wij nemen onze maatschappelijke
opdracht serieus. We zetten ons in voor duurzame samenwerking in onze regio en binnen SAAM*.
We realiseren partnerschappen om doelstellingen te bereiken. We waarderen diversiteit, daarmee
is school een democratische gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij. Samen zijn we
verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen. Wij zijn solidair. We hebben een gezamenlijk
moreel kompas.
•
We STRALEN
We stralen en zijn trots op onszelf. De wereld is dynamisch, we richten onze blik naar binnen en
buiten en maken dan keuzes. We vieren mijlpalen, delen momenten en creëren herinneringen. We
zien met optimisme uit naar de toekomst en hebben plezier in ons werk.
2.1.2 Toegankelijkheid & toelating
Bij SAAM*staat samen ontdekken, maken en leren centraal. Iedere school geeft daar op zijn eigen
wijze invulling aan. Met als basisvoorwaarde dat elk kind welkom is.
SAAM*scholen zijn katholiek, openbaar of algemeen bijzonder. Elke school heeft de ruimte om
invulling te geven aan een eigen schoolconcept of profilering. Diversiteit in aanbod en keuzevrijheid
voor ouders vinden wij belangrijk. De identiteit van scholen (openbaar, katholiek of algemeen
bijzonder) is geborgd in de statuten van SAAM*. De kernwaarden van SAAM* staan beschreven in
onze strategische uitgangspunten en zijn terug te zien op al onze scholen. Iedere school geeft
naast deze gezamenlijke kernwaarden op eigen wijze invulling aan het openbare, algemeenbijzondere of katholieke karakter van de school. In 2018 is het reglement Identiteit vastgesteld.
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Conform dit reglement werd in 2018 een commissie Identiteit aangesteld. Deze commissie
adviseert het College van Bestuur ten aanzien van aangelegenheden die de wezenskenmerken van
het openbaar onderwijs en de identiteit van het katholieke en algemeen-bijzondere onderwijs
betreffen. Het bemensen van deze commissie, ondanks inspanningen van de GMR hiertoe, bleek
problematisch. Waardoor er is besloten om de klankbordgroep Personeel Onderwijs Kwaliteit tot
Commissie Identiteit te maken. Leden GMR, RvT en Bestuur maken onderdeel uit van die
klankbordgroep.
Kernwaarden openbaar onderwijs en algemeen bijzonder onderwijs
Het openbaar onderwijs en algemeen bijzonder onderwijs vervullen hun taak vanuit kernwaarden
zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapszin. Dit vertaalt zich in
ieder kind is welkom, iedereen is benoembaar, wederzijds respect, van en voor de samenleving,
ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst en actieve participatie. Scholen maken actief werk
van de veelzijdigheid die onze samenleving kenmerkt, dragen bij aan de integratie en stimuleren
democratisch burgerschap. Kinderen leren van elkaar door het actief verkennen van hun culturele,
levensbeschouwelijke en economische achtergronden. Het brengt verschillende opvattingen bij
elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander
te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren
kijken. Kinderen leren door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort daarbij; het maakt immers
deel uit van onze cultuur. De school is dé micromaatschappij waar kinderen en volwassenen
ontmoeting ervaren en daarvan leren.
Kernwaarden katholiek onderwijs
Een katholieke school heeft zijn wortels in de katholieke traditie. Dat betekent echter niet dat
uitsluitend collega’s en kinderen met het katholieke geloof welkom zijn. Iedereen die de
uitgangspunten van de school respecteert, is welkom. De katholieke identiteit van de school komt
terug in het onderwijs. Dit is te zien in de basiswaarden, respect voor anderen, eerlijkheid,
rechtvaardigheid, openheid, gemeenschapszin, solidariteit, maatschappelijke betrokkenheid en
burgerschap. Uiteraard wordt aandacht besteed aan de Christelijke feestdagen.
2.2

Organisatie

2.2.1 Contactgegevens
Naam
Stichting SAAM*scholen
Bestuursnummer
75388
KvK nummer
41080189
Adres
Nelson Mandelabouleverd 2 te Oss
Telefoonnummer
0412-691615
E-mail
algemeen@saamscholen.nl
Website
www.saamscholen.nl
2.2.2 Bestuur
Naam
Functie
Nevenfunctie

Edith van Montfort
Collega van Bestuur
Lid Raad van Toezicht iPabo

Overzicht besluiten College van Bestuur
Datum
060120

Besluiten CvB SAAM* 2020
SAAM* stelt de SAAM*wijzer Gedrag vast.

120320

200320

SAAM* besluit collega’s die de afgelopen jaren gepromoveerd zijn naar L11 EN daarbij
financieel nadeel ondervonden vanwege tussentijdse CAO-salariswijzigingen daarvoor
te compenseren. De collega’s die dit betreft worden daarvan persoonlijk op de hoogte
gesteld.
SAAM* wijze Onderwijs op afstand vastgesteld.

100420

SAAM* wijze SAAM* op weg naar het nieuwe normaal vastgesteld.

160420

Per schooljaar 2020-2021 gaat SAAM* samenwerken met de opleiding Pedagogiek
van Fontys Hogeschool.
SAAM* besluit met alle MR’en opnieuw in overleg te gaan over het uitgangspunt alle
kinderen elke dag naar school en afwijkingen per school toe te staan.

070520
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180520

140920

SAAM* besluit tot het kwijtschelden van huurverplichtingen voor 50% in de afgelopen
twee maanden aan kleine praktijken van partners in scholen.
SAAM* besluit akkoord te gaan met een pilot bij MSE voor een (genormeerd)
alternatief LVS voor de duur van de huidige schoolplanperiode.
SAAM* besluit -na instemming van de Raden van Toezicht SAAM* en Filios- tot fusie
van obs Delta en Toermalijn naar een samenwerkingsschool onder bestuur van Filios.
SAAM* stelt een standpunt over de viering van Sinterklaas vast: op de SAAM*scholen
zal Sinterklaas niet meer worden vergezeld door een traditionele zwarte Piet.
SAAM* stelt de SAAM*wijze Verbonden met elkaar vast.

140920

SAAM* stelt de SAAM*wijzer Professionalisering vast.

210920

SAAM* besluit Klassewerkplek in te zetten voor het jaarlijks onderzoeken van het
werkgeluk van collega’s SAAM*.
In afwachting van de goedkeuring van de subsidieaanvragen voor leerachterstanden
besluit SAAM* de betreffende scholen op voorhand 50% van de aangevraagde
middelen toe te kennen zodat zij met de praktische uitvoering kunnen starten.
Na instemming van de GMR stelt SAAM* het geactualiseerde functiebouwwerk en
bijbehorende (ver)nieuw(d)e functiebeschrijvingen vast.
SAAM* gaat een samenwerking aan met Contractables als vaste inkooppartner.

250520
280520
140920

210920
210920
241120
2.2.3

Scholen op 31 december 2020

BRIN
00DM
03TC
05IM
05ZG
06XU
08IR

School (zie ook de website)
OBS De Bolderik
Pius X
Daltonschool De Evenaar
OBS ‘t Ravelijn
BS Nicolaas
OBS De Uilenbrink

08IR01
09HI
09IS
09PE
10HV
10UP
10YG
10ZN
11QU
12BO
12KS
18GH
20KF
20KR
20KT
23TP
23VU
24BR
24NM
27UE

OBS De Tuimelaar
OBS De Klimboom
OBS Kompas
BS De Teugelaar
BS De Fonkeling
OBS Camelot
BS Het Molenveld
IKC Regenboog
Daltonschool De Polderhof
BS John F. Kennedy
BS De Korenaer
OBS De Springplank
Montessori Elzeneind
Kindcentrum Sterrebos
BS De Blinkerd
OBS Uilenspiegel
OBS De Ieme
OBS De Cirkel
OBS Mettegeupel
OBS De Wizzert

Adres
Het Geleer 33 te Heeswijk-Dinther
Wilhelminalaan 20 te Oss
Rusheuvelstraat 75 te Oss
Stationssingel 75 te Ravenstein
Koornstraat 14-16 te Oss
Deken van Miert-straat 14 te Veghel
De Buitendonk 3 te Veghel
Vlasven 94 te Veghel
Leeuweriksweg 10 te Uden
De Leest 43 te Veghel
Berghemseweg 16 te Oss
Knolgroenveld 1 te Berghem
Vaaldriessenstraat 35 te Uden
Wilhelminasingel 78 te Berghem
Lijsterlaan 25 te Oss
Kersenlaan 1 te Oss
De Vlasakkers 1 te Oss
Grindlaan 6 te Oss
Wilhelminastraat 19 te Sint-Oedenrode
Staringstraat 6-10 te Oss
Verdistraat 79 te Oss
Troelstrastraat 13 te Oss
Parkweg 10 te Boekel
Lavasveld 32 te Veghel
Wislaan 22 te Uden
Litherweg 4 te Oss
Kerkstraat 57/59 te Zeeland

Per schooljaar 2020/2021 zijn twee scholen in Heesch, namelijk OBS Delta (SAAM*) en basisschool
De Toermalijn (Filios) gefuseerd tot één samenwerkingsschool. Deze school valt onder het bestuur
van Filios en daarmee is er voor SAAM* per 1 augustus 2020 één brinnummer (06CU) komen te
vervallen.
2.2.4 Organisatiestructuur
SAAM* is een complexe, brede organisatie (6 gemeentes, meerdere concepten, 26 scholen). Het
werken met kinderen en de kwaliteitseisen die je daaraan stelt, vormen samen ons kompas. Het
onderwijs, ons primaire proces in de scholen en in de kindcentra staat dan ook centraal in ons
organigram.
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Een school staat niet op zich, maar is verankerd in de wijk of het dorp. Onderwijs dat deugt wordt
gemaakt op de scholen en in de kindcentra. Elke school heeft de ruimte om invulling te geven aan
een eigen schoolconcept of profilering. De directeur van de school is verantwoordelijk voor het in
de eigen school vormgeven aan de grondslag, identiteit en resultaten. De scholen van SAAM* zijn
per maart 2020 verdeeld over vijf clusters. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de
ligging in een zelfde wijk of regio. De schooldirecteur is samen met de overige directeuren
resultaatverantwoordelijk voor alle scholen in het betreffende cluster. Daarnaast is de directeur
verantwoordelijk voor een beleidsterrein (en/of omvangrijk resultaat) voor alle scholen in het
cluster en/of ontwikkelingen binnen SAAM*.
De directeuren Personeel, Onderwijs, Kwaliteit (POK) en Bedrijfsvoering zijn ieder verantwoordelijk
voor een bovenschools team dat de SAAM*scholen ondersteunt in het hier en nu en zich
bezighoudt met beleidsvoorbereiding voor de toekomst. Zij vormen samen met schooldirecteuren
een inspiratienetwerk: het directieteam. Het College van Bestuur heeft de personele
verantwoordelijkheid naar alle directeuren.
Uitgangspunten voor de organisatie inrichting
Strategische uitgangspunten (SAAM* staat voor) en Sturingsfilosofie (Zo werken wij SAAM*)
vormen de basis voor de organisatie inrichting.
•
We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gehele stichting: resultaatverantwoordelijkheid
laag in de organisatie
•
Efficiënt en doelmatig organiseren en kwetsbaarheid verminderen
•
Werken op basis van vertrouwen in elkaar
2.2.5 Intern toezicht
Onderstaande vijf personen vormen de Raad van Toezicht SAAM*. Het toezicht draagt bij aan het
bereiken van de organisatiedoelen van SAAM* en biedt zowel ondersteuning als tegenkracht aan
het bestuur. De Raad van Toezicht (RvT) vervult drie rollen die door het wettelijk kader, de
statuten van SAAM en de Code Goed bestuur PO aan de Raad zijn toegekend. Dit zijn de rol van
toezichthouder op het bestuur en de algemene gang van zaken bij SAAM, de rol van
klankbord/adviseur voor de Collega van Bestuur en de rol van werkgever voor de Collega van
Bestuur. De RvT neemt besluiten in het goedkeuren van de begroting, in de jaarrekening en in het
meerjaren strategisch plan van SAAM scholen. Het jaarverslag van de RvT is te vinden in hoofdstuk
3.
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Naam
Functie
Hoofd- en
nevenfuncties

Paul Slegers
Voorzitter RvT
Lid CvB Stichting Onderwijs Midden-Limburg
bestuurslid Out of Office Network

Naam
Functie
Hoofdfunctie

Susan Branje
Lid RvT
Hoogleraar - Universiteit Utrecht, Pedagogische wetenschappen, Afdeling
Jeugd en Gezin

Naam
Functie
Hoofdfunctie

Henriette van der Vaart
Lid RvT
Manager HR Benelux

Naam
Functie
Hoofd- en
nevenfuncties

Dominique de Vet
Lid RvT
Lid algemene directie Yulius Onderwijs ( tot 1 januari 2021),
Lid Raad van Advies Wetenschapsoriëntatie Nederland

Naam
Functie
Hoofdfunctie

Han-Michiel Verroen (per 1 augustus 2020)
Lid RvT
Business Development Manager Healthcare, SPIE

Naam
Functie
Hoofdfunctie

Ria van Doorn-van Boxtel (tot 1 augustus 2020)
Lid RvT
Directeur Bedrijfsvoering Christiaan Huygens College en Elde College
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2.2.6 De gemeenschappelijke medezeggenschap
Met 10 leden vertegenwoordigt de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) alle 26
MR’en van de SAAM* scholen. Vijf vertegenwoordigers van de collega’s en vijf vertegenwoordigers
van ouders. Alle bovenschoolse aangelegenheden vanuit de Wet Medezeggenschap op scholen,
worden door de GMR behandeld. Waar nodig wordt geadviseerd of instemming verleend.
In 2020 bestond de GMR uit: Nicole Uringa (voorzitter), Marjan Goorts, Carla Geurts, Jeanette
Nieborg, Kitty van der Kroft, Annick van Tilburg, Mirelle Bloks, Marja van den Eijnden, Femke van
Ravensteijn-Brands, Sanne Smeenk.
Het jaarverslag van de GMR is te vinden in hoofdstuk 4.
2.2.7 Verbonden partijen
SAAM* leren en werken we in betekenisvolle verbinding met elkaar en met de werkelijkheid om
ons heen. Een school staat niet op zich, maar is verankerd in de wijk of het dorp. Zo werken we
SAAM* niet alleen in pedagogisch partnerschap met ouders/verzorgers van kinderen, maar ook
met diverse partners in onderwijs en opvang en natuurlijk met het samenwerkingsverband Passend
Onderwijs, in ons geval twee, namelijk 30.06 en 30.08.
Een overzicht van samenwerkingspartners is te vinden op de website van SAAM*, via deze link.
2.2.8 Klachtenbehandeling
SAAM* spant zich in om zaken zo goed mogelijk te regelen. Maar dit is geen garantie dat alles
perfect verloopt. Daarom is er een klachtenregeling, die vermeld staat op de website. SAAM* hecht
er veel waarde aan dat klachten eerst gemeld worden bij de leraar of directeur. In het
onderstaande overzicht staan bezwaren en klachten die in 2020 ingediend zijn bij het CvB.
De basisscholen van SAAM* streven naar een veilige school voor ieder kind. We werken op basis
van respect en vertrouwen. Iedereen is van harte welkom in onze scholen. Kinderen en
volwassenen op SAAM* scholen gaan respectvol en met fatsoen met elkaar om. Wij houden
rekening met elkaar, spreken elkaar aan op gedrag en zijn daar samen verantwoordelijk voor. Zo
bieden wij een schoolklimaat, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en waarin het prettig
werken is voor leraren. Jezelf veilig voelen is voor kinderen een voorwaarde om te kunnen leren en
voor leraren een voorwaarde om les te kunnen geven. Zowel verbaal als lichamelijk geweld jegens
kinderen, leraren of directeur is voor onze scholen onacceptabel.
Soort
Berisping kinderen
Schorsing kinderen
Verwijdering kinderen
Berisping ouders
Melding bij inspectie
Bezwaren
Klachten

Aantal
0
0
0
0
0
0
3

School

Toelichting

De Uilenbrink

In gesprek met ouders over:
(1) passende maatregelen n.a.v. een onveilige
situatie/sfeer
(2) verschil van inzicht over een passende
onderwijsplek kind n.a.v.
handelingsverlegenheid vanuit de school.
Klacht over schending privacy vanwege contact
tussen school en GGD over leerling zonder
toestemming ouders.
Zie onder 2 hierboven: ouders hebben een
verzoekschrift ingediend bij de GPO aan het
einde van het kalenderjaar.

Nicolaas
Klachten bij GPO

1

Juridische procedures

0

De Uilenbrink

2.2.9 Juridische structuur
Stichting SAAM*scholen is een zogenaamd samenwerkingsbestuur met scholen voor openbaar en
bijzonder onderwijs, ontstaan op 1 januari 2018 na een fusie tussen OOG en SKBO.
2.2.10 Governance
Bij SAAM* werken we op basis van vertrouwen in elkaars kunnen en leggen we
verantwoordelijkheden daar waar dat passend is. Onze sturing geeft ondersteuning en ruimte aan
collega’s. Iedere collega is verbonden met en verantwoordelijk voor onze gezamenlijke opdracht
goed onderwijs voor alle kinderen. Op basis van deze uitgangspunten zijn na aankondiging van het
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vertrek van één van de Collega’s van Bestuur eind 2019, begin 2020 goede gesprekken gevoerd
die hebben geleid tot het opfrissen van het organisatiemodel van SAAM* om van resultaatgerichte
samenwerking te groeien naar resultaatverantwoordelijke samenwerking.
Om een gezamenlijke resultaatverantwoordelijkheid te realiseren, is SAAM* per maart 2020 gaan
werken in clusters. Directeuren van SAAM* scholen werkten al intensief met elkaar samen. Wat we
toevoegden is dat directeuren gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de scholen in het cluster,
naast het aansturen van de eigen school en een eventuele inhoudelijke verantwoordelijkheid. We
zien hierin veel voordelen.
•
Het gespreid leiderschap dat we opbouwen maakt minder kwetsbaar en werkelijke
samenwerking wordt hiermee gestimuleerd.
•
We leren en werken in betekenisvolle verbinding met elkaar en met de werkelijkheid om ons
heen: elke school heeft die eigen verbinding met de wijk of het dorp die we versterken met de
opzet in clusters.
•
Waar collega’s lokaal het goede doen, kunnen ze dat op inhoudelijk niveau ook op een
schooloverstijgend dossier.
•
Door de omvang van het bestuur te verkleinen nu de organisatie van SAAM* goed staat, van
twee naar één Collega van Bestuur, blijven we nog dichter bij ons uitgangspunt dat onze
middelen zoveel mogelijk naar onderwijs gaan
In het najaar van 2020 zijn focusclubs opgericht om wat meer sturing te geven aan de
betrokkenheid van directeuren op inhoudelijke beleidszaken. Elk cluster wijst op deelonderwerpen
focusmak(k)ers aan die in verbondenheid met beleidsmedewerkers Personeel, Onderwijs, Kwaliteit
of Bedrijfsvoering zich in focusclubs buigen over het ontwikkelen en implementeren van nieuw
beleid.
Na een vliegende start in 2020 – geïntensiveerde samenwerking vanwege sluiting van de scholen –
gaan we voor bestendiging van de nieuwe structuren in 2021.
2.2.11 Code Goed Bestuur
SAAM* onderschrijven we de in 2020 geactualiseerde Code Goed Bestuur van de PO-Raad. Eind
2020 hebben we die code meegenomen in de actualisering van onze eigen documenten omtrent de
organisatie inrichting, zoals managementstatuut, bestuursreglement en toezichtkader Raad van
Toezicht. De vier uitgangspunten van de code sluiten aan bij de basis van ons werk ‘SAAM* staat
voor…’ en ‘Zo werken we SAAM*’ te vinden op de website.
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3

Verslag Raad van Toezicht

Governance
In het Toezichtkader is een vertaling gemaakt van de sturingsfilosofie SAAM*, de strategische
uitgangspunten SAAM* en de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs naar toezichtvragen, kaders en
toetsingscriteria. Hiermee is de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs één van de kaders voor het
toezicht van SAAM*. De RvT heeft eind 2020 haar toezichtkader herijkt en wederom vastgesteld.
Contacten met de organisatie
2020 was voor het onderwijs een bijzonder lastig jaar door de crisis problematiek van Covid-19. Dit
heeft ook de mogelijkheden om in contact met de organisatie te treden beïnvloed. We hebben in
2020 geen schoolbezoeken kunnen afleggen, en de meeste ontmoetingen vonden digitaal plaats.
In het toezichtkader zijn een aantal momenten van contacten tussen RvT en SAAM* afgesproken.
De ontmoetingen (afvaardigingen) GMR-RvT waren in 2020 geïntegreerd in de bijeenkomsten van
de twee klankbordgroepen Personeel, Onderwijs, Kwaliteit en Bedrijfsvoering. Door de Covid-19
problematiek hebben de RvT leden in 2020 geen reguliere monitorgesprekken en overleg van
directeuren SAAM* bij kunnen wonen.
Jaarlijkse evaluatie
De jaarlijkse evaluatie van de Raad van toezicht is uitgevoerd in januari 2021.
Doelmatigheid van de bestedingen
Door de inspectie van het onderwijs is aangegeven dat ze het wenselijk vindt dat we als RvT ook
een uitspraak doen over de doelmatigheid van de bestedingen binnen onze organisatie. Dat de
middelen doelmatig worden besteed zien wij als een automatisme. Onze organisatie werkt vanuit
een goedgekeurde begroting en mandaat op onderdelen naar de verschillende scholen. Bij het
opstellen van de taak wordt gericht naar doelmatigheid gebudgetteerd. Daarnaast is vanuit de
besprekingen over de besteding van de middelen duidelijk naar voren gekomen dat de middelen
passend bij de budgettering zijn besteed: het optimaal laten functioneren van het primair proces.
We constateren dat het lastig is over doelmatigheid te spreken wanneer we als branche vinden dat
de middelen die door de rijksoverheid voor onze sector, en meer specifiek voor onze organisatie
beschikbaar worden gesteld eigenlijk niet toereikend zijn om onze doelen, het beste onderwijs voor
onze leerlingen te realiseren. Het is in deze altijd keuzes maken, waarbij de niet gekozen keuze
soms als een verlies voelt.
Activiteiten van de raad
De Raad van Toezicht heeft naast de statutaire goedkeuringen ook over diverse andere
onderwerpen gesproken om zicht te houden op de ontwikkelingen binnen de organisatie.
In 2020 lag daarbij elke bijeenkomst, gedwongen, vaak de nadruk op Covid-19. We zijn daarbij in
een continu proces door de Collega van Bestuur geïnformeerd en hebben hier en daar als
klankbord en adviseur kunnen ondersteunen.
In januari 2020 hebben we als RvT een gezamenlijke deskundigheidsbevordering gedaan op het
thema governance. Daarbij hebben we expert Hartger Wassink betrokken, waarbij we ook input
hebben gekregen hoe we onze rol nog beter passend bij de uitgangspunten van SAAM* ten uitvoer
kunnen brengen. In het aangepaste toezichtkader is hier op diverse plekken aandacht aan besteed.
Een deel van de geplande activiteiten die we ons als RvT voor 2020 hadden voorgenomen hebben
we door voorgaande niet kunnen uitvoeren.
In het begin van 2020 hebben we ons gefocust op de herinrichting van de managementstructuur
binnen SAAM*. Door het vertrek van één van de twee collega’s van bestuur zijn we ons gaan
verdiepen in de gewenste keuzes die de stabiliteit van de toekomst optimaal ondersteunen.
Per 1 augustus 2020 is de samenstelling van de RvT gewijzigd. Door het vertrek van Ria van Doorn
(einde tweede termijn) hebben we in 2020 een nieuw lid geselecteerd: Han Michiel Verroen.
In november hebben we een thema sessie gehouden over inclusief onderwijs waarbij we met de
voltallige RvT in gesprek zijn gegaan met experts van binnen en buiten de organisatie. Uit deze
bespreking zijn ook elementen naar voren gekomen die we als RvT in 2021 extra zullen
benadrukken
De remuneratiecommissie heeft in 2020 meerdere keren (deels digitaal) gesproken met de
bestuurder. Hierbij lag de nadruk op de veranderde organisatiestructuur, de bijzondere Covid-19
situatie en de bestuurlijke kracht. Als Remuneratiecommissie hebben we in elk gesprek kunnen
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constateren dat SAAM* over een zeer gedreven en succesvol functionerende bestuurder beschikt.
Bij deze spreken we als RvT ook onze waardering nogmaals uit voor Sandra Beuving, de
bestuurder waar we per 1 maart 2020 afscheid van hebben genomen.
Besluitenlijst
Datum Besluiten SAAM* 2020
090320 RvT besluit dat er geen vacature wordt gesteld voor bestuur n.a.v. het vertrek van
Sandra.
090320 RvT keurt de meerjarenbegroting goed.
120520 RvT keurt de jaarrekening 2019 goed en verleent decharge aan het College van Bestuur.
120520 RvT stemt in met de bestuursoverdracht van BSO Delta naar Filios (samenwerkingsschool
Delta-Toermalijn).
060720 RvT wijst accountantskantoor Flynth aan als accountant SAAM* voor een periode van vier
jaar.
060720 RvT keurt de herziening van de begroting 2020 goed.
050121 RvT keurt de wijzigingen in het document Organisatieinrichting SAAM* (inclusief bijlagen
managementstatuut, bestuursreglement en toezichtkader) goed.
050121 RvT keurt de Begroting 2021 goed.
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4

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Het jaarverslag biedt een overzicht van de uitgevoerde activiteiten in 2020 door de GMR SAAM*.
En biedt tevens een terugblik op de gerealiseerde doelstellingen en voornemens als GMR. Het
verslag is een openbaar document en wordt gedeeld met de 26 MR-en van scholen, CvB, MT en
RvT van SAAM*.
Samenstelling GMR
De samenstelling van de GMR bestaat uit de volgende 10 leden.
Personeelsgeleding:
•
Mirelle Schoonenberg (secretaris & lid vanaf 2018 t/ 2023)
•
Carla Geurts
(lid vanaf 2018 t/m 2024)
•
Jeannette Nieborg (lid vanaf 2018 t/m 2022)
•
Kitty van der Kroft (lid vanaf 2018 t/m 2022)
•
Annick van Tilburg (lid vanaf 2019 t/m 2024)
Oudergeleding:
•
Nicole Uringa
(voorzitter & lid vanaf 2018 t/m 2020)
•
Marjan Goorts
(lid vanaf 2018 t/m 2021)
•
Femke van Ravensteijn (lid vanaf 2018 t/m 2021)
•
Sanne Smeenk
(lid vanaf 2019 t/m 2022)
•
Marja van den Eijnden (lid vanaf 2019 t/m 2022, voorzitter vanaf 2021)
Aan het einde van 2020 hebben verkiezingen plaatsgevonden voor twee vacant gekomen plaatsen
in de oudergeleding. Ter vervanging van Nicole Uringa en Marjan Goorts starten in januari 2021
twee nieuwe leden: Jia Chen en René van Lokven. De rol van voorzitter is overgenomen door
ouderlid Marja van den Eijnden. Carla Geurts is herbenoemd door de personeelsgeledingen van de
MR-en in de scholen voor een nieuwe termijn van vier jaar.
Bestuurlijke onderwerpen
In de GMR worden jaarlijks een aantal vaste bestuurlijke onderwerpen behandeld ter instemming
en advies. In 2020 is ingestemd met de volgende onderwerpen:
1.
Aanpassing functiebouwwerk en functiebeschrijvingen n.a.v. wijzigingen CAO (IB-er)
2.
Jaarplanning 2020-2021
3.
Uitgangspunten Begroting 2021
Er is advies gegeven over de volgende onderwerpen:
1.
Afschaffing vrijwillige ouderbijdrage
2.
MACON 2021
3.
Voorbereiding Meerjarenbegroting & risicoanalyse
4.
SAAM* Organisatie inrichting
5.
Evaluatie schooljaar 2019-2020
Daarnaast volgt de GMR de (strategische) beleidsagenda van CvB en RvT. Leden van de GMR
nemen deel aan de interne SAAM*-klankbordgroepen: Personeel Onderwijs & Kwaliteit (POK) en
Bedrijfsvoering (o.a. financiën, ICT, facilitair ed.) Dit jaar hebben drie bijeenkomsten
plaatsgevonden waarin leden van de GMR samen met een afvaardiging van schooldirecties en
personeel van scholen geïnformeerd worden over de interne beleidsagenda en processen. En is
gevraagd om sparring en advies op de volgende onderwerpen:
•
MARAP I, kengetallen 2020, SAAM*&vatting I
•
Functiebouwwerk
Naast deze vaste werkgroepen is in 2020 tijdelijk een ‘Werkgroep Afschaffing vrijwillige
ouderbijdrage’ aan het werk geweest. Waarin één lid van de GMR was afgevaardigd om onderzoek
te doen naar en advies te geven in de inhoudelijke en organisatorische uitvoering.
Extra inzet rondom COVID19
Het blijven volgen van de ‘normale’ beleidsagenda was in 2020 een flinke uitdaging vanwege de
uitbraak van Covid19 in maart. Als GMR zijn we vanaf dat moment geconfronteerd geweest met
extra en nieuwe (niet vooraf geplande) onderwerpen. Andere snelheden in beslis- en
adviesmomenten. Te midden van politieke en publieke opinie en berichtgevingen die elkaar in snel
tempo opvolgden. De GMR is vanaf begin maart niet meer fysiek met elkaar of met CvB/MT SAAM*
bijeen gekomen. En alle communicatie verloopt tot dit moment via Microsoft Teams, telefoon, App
of mailverkeer.
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Als GMR zijn we vanaf het moment van de eerste lockdownperiode tot in de huidige tweede
lockdownperiode in directe lijn met het CvB en MT SAAM* op de hoogte gesteld in de te nemen
stappen in de bestuurlijke processen en het aanreiken van kaders of besluitvorming. De volgende
activiteiten hebben plaatsgevonden:
•
Direct na iedere persconferentie & voorafgaand aan directieberaad met scholen: online meeting
gehele GMR met CvB & MT SAAM* (doel: bijpraten & advies)
•
Tussentijds volgen procesgang door voorzitter GMR middels ‘interne update-briefing’ van CvB
SAAM* aan alle directies scholen SAAM* over ontwikkelingen COVID vanuit PO-Raad,
Ministerie van OC&W, onderwijsbranche, regionale samenwerkingen en media.
•
Gespreksonderwerp op reguliere overlegmomenten van de GMR met CvB en MT.
•
Afstemming communicatie met CvB en MT SAAM* over binnenkomende vragen vanuit MR-en.
•
Signalering en tussentijdse uitwisseling van andere binnenkomende externe vragen bij GMR
per mail met CvB en MT SAAM*.
Interne onderwerpen GMR
Als GMR zijn we na de fusie van twee besturen in 2018 gestart en bezig gegaan aan een
opbouwfase. In deze fase is ook een sterk verloop in bezetting geweest (o.a. door ziekte,
vervroegd uittreden door veranderende werksituaties of gezinsdrukte), waardoor de opbouw in
continuïteit en routine in manier van werken onder druk stond. Dit jaar is n.a.v. de gevolgde
workshop ‘Medezeggenschap-Golden Triangle’(dd. 18 maart) geconstateerd dat er binnen de GMR
meer behoefte is om niet alleen beleidsvolgend naar het CvB te zijn. Maar ook proactief en eigen
inhoudelijke thema’s en onderwerpen te onderzoeken. En in te brengen bij CvB en MT SAAM*.
Ook betekent dit dat we bij onszelf als GMR-lid een meer actievere houding willen creëren. En
taken en rollen opnieuw onder de loep moeten nemen. Ook om veelal wat ongeschreven is, vast te
leggen en duidelijkheid te creëren naar (nieuwe) leden in onze werkwijze. Wie zijn we en wat doen
we?
Het oppakken van de pro-actieve rol heeft geleid tot de volgende activiteiten en documenten:
•
Informatieuitwisseling met directeur Flexteam over de inzet en organisatie van beide Flexteams
•
binnen SAAM* (GMR-overleg 7 sept.)
•
Document: Uitgangspunten GMR SAAM*
•
Document: Werkwijze GMR SAAM*
•
(Concept)document: Activiteitenplanning 2021
Op het terrein van communicatie met de MR-en van de scholen binnen SAAM* en het raadplegen
van de eigen achterban hebben we dit jaar, maar ook in de afgelopen opbouwfase zaken laten
liggen. En zien we verbeterpunten die in 2021 actief en concreet opgepakt zullen moeten worden.
Hierin denken we aan het verbeteren en verder uitwerken van de in- en externe communicatielijn
binnen de GMR:
•
Hoe en wie beheer & vastlegging van verslagen, informatie en documenten
•
Onderzoek doen naar de zichtbaarheid en de verbinding met de MR-en van de 26 SAAM*scholen.
•
En op basis daarvan opnieuw kijken naar de gezamenlijke (contact)activeiten,
informatievoorziening etc.
•
Hoe invulling rol als GMR-lid als contactpersoon naar de MR-en in de vijf scholenclusters (en
hiermee inhaken op de nieuwe organisatiestructuur en -cultuur binnen SAAM*)
•
Bepalen van één of twee belangrijke inhoudelijke thema’s die we ook centraal willen stellen in
gesprekken met de achterban / MR-en van scholen. Te denken valt aan bijvoorbeeld:
investeren in afstandsonderwijs (werkgroep ICT & afstandsleren)en de inzet van de Flexteams
in scholen.
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5

Wat hebben we SAAM* gefikst in 2020?

5.1
Onderwijs & kwaliteit
SAAM* heeft in haar basisschema (zie website) vastgelegd hoe regie op onderwijskwaliteit wordt
vorm gegeven. Centraal hierin staat onze opdracht: wij staan voor ONDERWIJS en KWALITEIT. Het
KIND is onze leidraad. Verbonden met de wereld maken we RUIMTE, geven we RICHTING en ZIEN
elkaar. We STRALEN en zijn SAMEN eigenaar van ontwikkeling WIJ ZIJN SAAM*.
Voor SAAM* is de definitie van onderwijskwaliteit geen statisch concept: vanuit onze basis vastgelegd in ‘SAAM* staat voor…’ en ‘Zo werken we SAAM*’ – wordt continu gewerkt aan het
verrijken en duiden van deze definitie. Een voorbeeld: de periode van onderwijs op afstand, die er
in maart 2020 ineens was, heeft een aantal zaken duidelijk gemaakt: het belang van de
pedagogische relatie tussen leraren, kinderen en ouders en het als school zijn van een veilige plek
voor kinderen. Twee onmisbare opdrachten en kenmerken van het basisonderwijs! Leraren op
scholen komen erachter hoe zij ertoe doen in het leerproces van kinderen, daar waar het
(landelijk) systeem ons vraagt om op het product (leerresultaat) gericht te zijn. Ook is er – meer
dan ooit – bewustwording dat kinderen van huis uit niet allemaal hetzelfde toegerust kunnen
worden om mee te doen aan het onderwijs (op afstand).
5.1.1 Resultaten
In 2020 stonden deze thema’s centraal bij SAAM*, met daaraan gekoppeld de volgende
voorgenomen resultaten:
•
Leren en lesgeven is intellectueel uitdagend
•
SAAM*wijzer onderwijsresultaten aanpassen: referentieniveaus en herbezinnen op
stroomschema’s onderwijsresultaten.
•
SAAM*wijzer analyse wordt in de scholen uitgevoerd.
•
SAAM*wijzer gedrag wordt in de scholen uitgevoerd.
•
SAAM*wijzer vervolgsucces opstellen (10-14 onderwijs daarbij).
•
Verbonden met en verantwoordelijk voor SAAM*
•
SAAM*wijzer arrangeren (inclusieve benadering) opstellen.
•
Doorontwikkeling audits.
Hieronder geven we met kleurcodes aan of de resultaten behaald zijn, deels behaald zijn, niet
behaald zijn, gevolgd door een toelichting per voorgenomen resultaat.
SAAM*wijzer onderwijsresultaten aanpassen: referentieniveaus en herbezinnen op stroomschema’s
onderwijsresultaten.
Dit resultaat is gesteld vanwege de invoering van het vernieuwde onderwijs- resultatenmodel in
schooljaar 2020/2021. Door andere meer urgente ontwikkelingen, zoals het neerzetten van
onderwijs op afstand, is dit resultaat deels behaald. De periode van onderwijs op afstand heeft doen
herbezinnen op de stroomschema’s onderwijsresultaten van SAAM*, o.a. in de focusclub
onderwijskwaliteit en in het DT-overleg van juni 2020 is hierover met elkaar gesproken. De focus op
referentieniveaus, en hoe daar overzicht en inzicht in te krijgen, is terugkerend onderwerp van
gesprek in de werkgroep Esis en in de contact met de aanbieder van Esis, Rovict. Ambitie is om in
april 2021 dit resultaat afgerond te hebben.
SAAM*wijzer analyse wordt in de scholen uitgevoerd
Het resultaatnetwerk Analyse heeft een SAAM*wijzer Analyse opgeleverd, en die via alle netwerken
binnen SAAM* bekend gemaakt bij de collega’s. Het is een handreiking, waarvan wordt gezien dat
veel scholen er profijt van hebben. Het resultaatnetwerk blijft de ondersteuningsbehoefte van
collega’s op de scholen goed monitoren om de SAAM*wijzer Analyse zo goed mogelijk te
implementeren.
SAAM*wijzer gedrag wordt in de scholen uitgevoerd
In 2020 is door de projectgroep Gedrag, een mooie verticale groep collega’s, de SAAM*wijzer Gedrag
opgesteld. Deze SAAM*wijzer is gedeeld met directeuren en IB’ers. Van uitvoering van deze
SAAM*wijzer is het niet gekomen in 2020. Het thema Gedrag zal in 2021 onder de paraplu van
inclusiever onderwijs verder vorm gegeven worden: scholen met ambities op het gebied van gedrag
in hun MACON, kunnen de SAAM*wijzer implementeren en gebruik maken van de ondersteuning van
de projectgroep Gedrag.
SAAM*wijzer vervolgsucces opstellen (10-14 onderwijs daarbij)
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Er is geen SAAM*wijzer vervolgsucces opgesteld. Wel zijn in Meierijstad en in Oss samen met het
VO projecten rondom 10-14 onderwijs opgestart, waar in 2021 zeker vervolg op zal komen. Ook
wordt in 2021 doorgepakt op de contacten met het VO, om samen veranderingen in het systeem
teweeg te brengen. Het niet afnemen van de eindtoets in 2020, en analyse van doorstroom PO>VO
zijn hiervoor mooie aanleidingen.
SAAM*wijzer arrangeren (inclusieve benadering) opstellen
In juni 2020 is met alle IB’ers van de scholen in werksessies samen gewerkt aan het ‘hoe’ en ‘wat’
van het anders arrangeren. Vervolgens zijn er gesprekken binnen POK en op de scholen gevoerd
(directeuren, IB’ers, trajectbegeleider en/of beleidsmedewerker onderwijs) om opnieuw vorm te
geven aan de ondersteuning op de school. Gaandeweg is een SAAM*wijzer anders arrangeren
opgesteld, welke nu in concept gereed is. Per 1 maart 2021 ligt voor alle scholen van SAAM* de
focus van de ondersteuning op de kinderen in de groep en op de leraren/team van de school.
Daarnaast werken zes SAAM*scholen als pilot-scholen aan hun weg naar inclusiever onderwijs. In
de periode september – december 2020 lag de focus op het verkennen van definitie en visievorming
op inclusiever onderwijs. Aan het project SAAM* naar inclusiever onderwijs zijn collega’s binnen én
buiten SAAM* verbonden ten behoeve van een stevige basis van praktijk- en theoretische kennis.
Voor beide ontwikkelingen geldt dat zij speerpunten zijn in 2021.
Doorontwikkeling audits
Er heeft doorontwikkeling van de audit-praktijk plaats gevonden, maar niet alle resultaten konden
gerealiseerd worden door de druk op de personeelsbezetting van de scholen vanwege corona. Om
het eigenaarschap van de school over de opbrengsten van een audit te vergroten, is de werkwijze in
het afronden van een audit aangepast: er vindt op de audit-dag zelf terugkoppeling plaats, vanwaar
de school haar eigen ontwikkelpunten destilleert. Maar de doorontwikkeling zal in 2021 stevig
doorgezet worden met focus op de ontwikkeling van het onderwijs binnen de SAAM*scholen en het
gesprek over díe onderwijskwaliteit binnen de school én het cluster.
Afsluitend, er is aan veel moois gewerkt wat onderwijskwaliteit betreft in 2020. Niet alles wat we
voor ogen hadden, is gerealiseerd en er is veel wel gerealiseerd wat niet opgeschreven is, vanuit
de principes ‘leren en lesgeven is intellectueel uitdagend’ en ‘verbonden met en verantwoordelijk
voor SAAM*’. In het kort: verschillende versies van de SAAM* wijze online onderwijs met Gouden
Regels zijn opgesteld, ondersteunend aan de processen in de scholen, met inzet van de stuurgroep
onderwijs op afstand. En in het algemeen hebben we online werken, online lesgeven, de kwaliteit
van online overleg op een hoger plan gekregen door hier bewust op te ontwikkelen, voor en door
collega’s.
5.1.2

Toekomstige ontwikkelingen

Ontwikkelingen binnen SAAM*
SAAM* is per maart 2020 georganiseerd in clusters. Voor onderwijskwaliteit betekent dat de
directeuren binnen het cluster verantwoordelijk zijn voor de onderwijskwaliteit van de scholen binnen
het cluster. Eén of twee van deze directeuren in het cluster zijn focusmak(k)er(s) onderwijskwaliteit.
Samen vormen deze focusmak(k)ers met de beleidsmedewerker onderwijs de Focusclub
Onderwijskwaliteit. Ook zijn er focusmak(k)ers passend onderwijs, die de Focusclub Passend
onderwijs vormen. In deze gremia zullen alle lopende en toekomstige ontwikkelingen rondom
onderwijskwaliteit en passend onderwijs onderwerp van gesprek zijn.
In september 2020 is gestart met het project SAAM* naar inclusiever onderwijs. Van alle
SAAM*scholen zijn er zes pilot-scholen (OBJS De Ieme, OBS De Cirkel, Pius X, De Evenaar, De
Fonkeling en Sterrebos), die meedoen aan het project. Er is een projectgroep van collega’s van de
pilotscholen én een klankbordgroep van collega’s buiten SAAM* geformeerd. Deze ontwikkeling naar
inclusiever onderwijs zal een langere termijn ontwikkeling zijn.
Ontwikkelingen buiten SAAM*
Vanaf augustus 2021 zal de Inspectie van het Onderwijs met een nieuw onderzoekskader 2021-2024
gaan werken. De collega van bestuur van SAAM* heeft een bijdragen mogen leveren aan deze
bijstelling van het toezicht. SAAM* zal het nieuwe onderzoekskader integreren in haar beleid.
Met het eindrapport Evaluatie Passend Onderwijs (mei 2020), het rapport van de Onderwijsraad
‘Steeds inclusiever’ (juni 2020) en de 25 maatregelen van Slob (november 2020) richten landelijke
ontwikkelingen zich steeds meer op inclusiever onderwijs. SAAM* sorteert hier mooi op voor door
vanaf augustus 2020 hier op eigenwijze vorm aan te geven in het project SAAM* naar inclusiever
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onderwijs. Deze ontwikkeling binnen SAAM* zal de komende jaren – in ieder geval deze
schoolplanperiode – volop centraal staan.
5.1.3 Onderwijsresultaten
Voor de onderwijsresultaten van SAAM* wordt verwezen naar www.scholenopdekaart.nl.
5.1.4 Inspectie
In 2020 heeft geen inspectiebezoek plaats gevonden aan SAAM*. We zoeken echter continu de
verbinding en samenwerking met onze contactinspecteur op. Zo hebben we proactief gesprekken
georganiseerd op scholen waar we, vanuit zelfevaluatie of monitoring van zicht op ontwikkeling,
aanleiding zagen om daarover af te stemmen.
In april en juni zijn er telefonisch Covid monitorgesprekken gesprekken gevoerd, op SAAM* niveau
en vervolgens op twee scholen.
In oktober zijn drie scholen (samen met collega’s POK) het gesprek aangegaan naar aanleiding van
het thema-onderzoek “zij-instroom in het beroep”. Ook in oktober heeft op ons verzoek een nietformeel inspectiebezoek plaatsgevonden aan De Tuimelaar waarin is bevestigd dat de basis dik in
orde is gebracht.
In november zijn vijf scholen (met ondersteuning van collega’s POK) het gesprek aangegaan naar
aanleiding van het thema-onderzoek “kwaliteitsverbetering en leerling populatie”. Deze gesprekken
waren voor het eerst ook georganiseerd binnen de clusters, zodat de betrokken scholen ook samen
het gesprek aan konden gaan.
5.1.5 Passend onderwijs
SAAM* werkt binnen dit thema aan twee belangrijke projecten, waarover bij 3.1.1. reeds
inhoudelijk verantwoord is.
•
SAAM* op weg naar Inclusiever Onderwijs: hier werkt een projectgroep, bijgestaan door een
klankbordgroep van externe stakeholders aan een visie op en een route naar inclusiever
onderwijs. In eerste instantie op zes pilotscholen, uit elk cluster is minimaal één school
vertegenwoordigd.
•
SAAM* wijze Anders Arrangeren: hier wordt werk gemaakt van de visie op het ondersteunen
van scholen. De focus wordt hier vooral gelegd bij een collectieve en preventieve benadering.
Dat betekent dat er breder dan alleen een individuele ondersteuningsvraag van een kind
gekeken wordt. Daarbij wordt aandacht besteed aan de bijbehorende ondersteuningsvraag van
de collega, van de groep, van de school. Middelen worden vanuit die visie meer en meer
ingezet voor groepsarrangementen.
Tevens heeft SAAM* op basis van het innovatiebudget vanuit SWV 30.06 stevig ingezet op
ondersteuning voor scholen op het thema “gedrag”. Het gaat hier vooral om personele inzet ter
ondersteuning van scholen.
Een projectgroep heeft in 2020 ook een SAAM*wijze rondom dit thema opgeleverd.
Deze bovenstaande doelen komen voort uit diverse besprekingen, o.a. met de trajectbegeleiders,
met de beleidsmedewerker Onderwijs, met de directeur Personeel, Onderwijs, Kwaliteit, met het
directieteam, met de Intern Begeleiders en met de focusclubs. De doelen worden onder andere
gebaseerd op informatie uit de jaarlijkse zelfevaluaties van de scholen en de ervaringen uit de
praktijk.
De ondersteuningsmiddelen die door de samenwerkingsverbanden aan SAAM* zijn toegekend, zijn
direct naar de schoolbegrotingen overgeheveld. Op die wijze hebben de scholen maximale ruimte
om het voor hun school van toepassing zijnde ondersteuningsbudget, in te zetten. Scholen kiezen
voornamelijk voor inzet van externe ZZP’ers die per arrangement gecontracteerd worden.
Enkele scholen hebben geïnvesteerd in het opleiden van interne specialisten (taal- reken- gedrag –
hoogbegaafheidspecialist). De scholen verantwoorden hierover in het document Perspectief Op
School (POS). Dit is een nieuwe ontwikkeling die is ingezet vanuit het SWV.
5.2

Personeel & professionalisering

5.2.1 Resultaten
Hieronder geven we met kleurcodes aan of de resultaten behaald zijn, deels behaald zijn, niet
behaald zijn, gevolgd door een toelichting per voorgenomen resultaat.
De SAAM* wijzer Professionalisering opstellen
Het brede aanbod aan professionalisering bij SAAM* is overzichtelijk in een flyer weergegeven en
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vervolgens gedeeld met alle collega’s via een poster die op alle scholen is afgeleverd, via de
website, via de nieuwsbrief HR en met een verwijzing op de kerstkaart met een QR code. Met
professionalisering bedoelen we bij SAAM* de verschillende wijzen van formeel en informeel leren,
via online omgevingen en live ontmoetingen.
De SAAM*wijzer en de flyer zijn tot stand gekomen met van input en feedback van collega’s met
verschillende rollen in de organisatie. In de flyer staan de contactpersonen van elk onderdeel van
professionalisering zodat collega’s laagdrempelig contact op kunnen nemen met elkaar.
SAAM*wijzer Werkgeverschap opstellen
De mens staat bij SAAM* centraal. Vanuit dat perspectief wordt de SAAM* wijzer Werkgeverschap
vormgegeven.
Naast het opstellen van de SAAM*wijzer Professionalisering is op diverse fronten gewerkt aan het
thema werkgeverschap.
•
In het voorjaar van 2020 is de eerste training Werkgeluk(kig) gegeven in samenwerking met
onze partner Regio Effect. De training is positief geëvalueerd.
•
Het functiegebouw is geactualiseerd voor de leidinggevende functies naar aanleiding van de
bepalingen in de CAO PO. Alle leidinggevende functies zijn op basis daarvan opnieuw
ingeschaald.
•
De verwelkoming van nieuwe collega’s is verstevigd doordat een folder is samengesteld met
handige informatie over SAAM*. Deze folder ontvangt elke nieuwe collega digitaal en staat op
OOGopslag. Daarnaast wordt jaarlijks een introductiebijeenkomst georganiseerd voor alle
nieuwe collega’s.
•
De begeleiding van starters, zij-instromers, studenten en overige collega’s bij SAAM* wordt
door de drie bassisschoolcoaches gedaan.
•
Daarnaast staat elk kalenderjaar een andere leeftijdsgroep centraal. In 2020 was dit de
leeftijdsgroep collega’s van 50 jaar en ouder. Met het Preventief Medisch Onderzoek gericht op
deze doelgroep en de ABP voorlichting is hier aandacht aan besteed.
Kortom: door een divers aanbod en met persoonlijke aandacht geeft SAAM*goed werkgeverschap
en daaruit volgend ook duurzame inzetbaarheid steeds beter vorm.
Samen met bedrijfsvoering optimaliseren gebruik HR2Day, onderverdeeld in subprocessen:
•
Optimaliseren van HR-processen
•
Volledigheid P-dossiers
•
Vertalen P-beleid naar mogelijkheden binnen systeem vertalen
•
SAAM*wijzer verlof met heldere afspraken opstellen
In 2020 zijn door de coronacrisis andere prioriteiten gesteld t.a.v. wat nodig was bij SAAM*. Als
onderdeel van het optimaliseren van de processen in HR2Day heeft het team van directeuren een
training gespreksvoering en dossiervorming gevolgd. Hierna heeft elk cluster directeuren
vraagstellingen geformuleerd die opgepakt zijn en worden. In 2021 wordt de digitalisering van
dossiers in HR2Day verder vormgegeven.
Formatie
Gemiddelde wtf
SAAM

DIR

OOPAAN

OOP-IN

OP

Totaal

2018

25,3

33,5

42,5

378,0

479,3

2019

25,3

34,3

45,4

378,1

483,1

2020

31,3

36,4

43,3

371,0

482,0

DIR

OOPAAN

OOP-IN

OP

Totaal

2018

5,3%

7,0%

8,9%

78,9%

100%

2019

5,2%

7,1%

9,4%

78,3%

100%

2020

6,5%

7,6%

9,0%

77,0%

100%

Gemiddelde wtf
SAAM %
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SAAM totaal

0 - 0,19
wtf

0,2 - 0,39 0,40 - 0,59
wtf
wtf

0,6-0,79
wtf

0,8 - 1
wtf

Totaal

2018

2

24

215

149

276

666

2019

3

31

206

151

268

658

2020

2

22

188

164

288

664

0,6-0,79
wtf

0,8 - 1
wtf

Totaal

SAAM
percentage

0 - 0,19
wtf

0,2 - 0,39 0,40 - 0,59
wtf
wtf

2018

0%

4%

32%

22%

41%

100%

2019

0%

5%

31%

23%

41%

100%

2020

0%

3%

28%

25%

43%

100%

Mooi om te zien dat de betrekkingsomvang in de afgelopen jaar telkens wat stijgt. Er zijn steeds
meer collega's met een werktijdsfactor boven de 0,6. Het aantal collega's met een wtf onder 0,4
daalt. Ter toelichting: de toename directie heeft te maken met het benoemen van teamleiders,
deze zaten eerst (onterecht) in de categorie OP en nu dus (terecht) in directie.
Ziekteverzuim
De coronacrisis veroorzaakte in maart 2020 een stijging van kortdurend verzuim. Gelukkig liet het
tweede kwartaal slechts een kleine toename zien van verzuim binnen SAAM*, ondanks de heftige
tijd die we doormaakten. Zo’n twintig collega’s van SAAM* hebben zich twee weken of langer
moeten ziekmelden vanwege Covid-19; enkelen van hen kampen helaas nog met
restverschijnselen. Bij aanvang van dit schooljaar startten we in augustus met 2,8% verzuim, het
actuele verzuimcijfer in december 2020 was 6,3%. Het jaargemiddelde in 2020 is 4,6 %. Dat is
nagenoeg 1,5% onder het branchegemiddelde van het Primair Onderwijs. Het frequent verzuim bij
SAAM* is ruim onder de 1, dat wil zeggen dat collega’s zich minder dan 1 x per jaar ziekmelden.
Inschatting is dat het verzuimpercentage nog iets zal dalen door de afronding van vier trajecten
van langdurig verzuim binnen afzienbare tijd. Daarentegen blijft de invloed van corona op verzuim
onvoorspelbaar, zeker ook als de verhouding verschuift van online en thuiswerken naar volledige
inzetbaarheid voor de groep.
Preventief medisch onderzoek (PMO)
Dit jaar is het PMO gehouden onder onze collega’s van 50 jaar en ouder door bureau Adaptics.
Samenvattend kwamen de deelnemers op veel meetpunten ruim boven de gezondheidsnorm uit.
De bevlogenheid en betrokkenheid onder de deelnemers is zeer groot. Dit brengt als keerzijde met
zich mee dat de emotionele belasting voor de werknemers hoog is; dit is het enige onderdeel
waarop de collega’s van SAAM* negatiever scoren dan de benchmark. Tegenover de aanwezige
stressbronnen staat veel positieve energie; mensen ervaren veel energiebronnen in hun werk. De
verhouding met collega’s en leidinggevende scoort zeer positief. Collega’s ervaren veel
leermogelijkheden en afwisseling in hun werk. 90% van de deelnemers staat open voor verbetering
van vitaliteit en inzetbaarheid. Het thema waaraan ze het meest willen werken is leefstijl.
Medewerkers zijn blij met SAAM* als werkgever.
5.2.2 Toekomstige ontwikkelingen
Het lerarentekort en meer digitalisering in het onderwijs leiden tot mogelijk andere organisatie van
het onderwijs. Dit vraagt om andere vaardigheden die wij nauwlettend in de gaten houden en waar
mogelijk op anticiperen door dit mee te nemen in de werving en selectie en het aanbod van
professionalisering.
5.2.3 Strategisch personeelsbeleid
In samenspraak met de directeur Personeel, Onderwijs, Kwaliteit en de verantwoordelijke
beleidsmedewerkers Personeel en Onderwijskwaliteit worden onderwijskundige visie en opgaven
waar de scholen voor staan aan elkaar gekoppeld. In 2021 wordt de verbinding verstevigd, onder
meer door meer projectmatig samen te werken via de focusclub HR, waaraan een
vertegenwoordiging van elk cluster deelneemt.
In samenspraak met het MT, de HR adviseur en de focusclub HR wordt nieuw personeelsbeleid
geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd. Binnen SAAM* zijn we sterk in implementatie. De
monitoring en evaluatie kan op onderdelen scherper worden gedaan. Dit is een aandachtspunt voor
2021 en wordt onder meer in de focusclub HR verder vormgegeven.
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Directeuren, locatie- en teamleiders informeren hun team over ontwikkeling op het gebied van
strategisch personeelsbeleid bij SAAM*. Vanuit het goede gesprek wordt hier de dialoog over
gevoerd. Bij vragen wordt een beroep gedaan op de HR adviseur en directeur POK. Streven is om
de dialoog in 2021 te optimaliseren door de start van de focusclub HR.
5.2.4 Aanpak werkdruk
Bij SAAM* leggen de scholen in het kengetallenoverzicht twee keer per jaar verantwoording af over
de besteding van de aan de school toegekende, werkdrukmiddelen.
In de scholen wordt jaarlijks gesproken over de besteding van deze middelen, waarbij gekozen kan
worden voor inzet van personeel, materiele kosten, professionaliseringsactiviteiten, of overig.
Op alle scholen wordt het proces van besluitvorming op de vereiste wijze doorlopen (gesprek in
team, instemming van de PMR).
Uit het overzicht blijkt dat veruit de meeste werkdrukmiddelen zijn besteed aan personele inzet. In
de praktijk vaak in de vorm van inzet van een flexibele leraar die collega’s in de school ondersteunt
of vervangt, zodat zij kunnen werken aan andere taken. Veel scholen kiezen ook voor besteding
aan de inzet van combinatiefunctionarissen, die de bewegingslessen in de school verzorgen,
waardoor de collega’s op dat moment vrij geroosterd zijn voor andere taken.
Slechts enkele (3) scholen kozen deels voor besteding aan materieel.
Naast de inzet van de werkdrukmiddelen besteedt SAAM* ook op andere wijzen aandacht aan het
ervaren van werkdruk. Zo is er bijvoorbeeld een training rondom Werkgeluk ingezet, in
samenwerking met onze partner Regio-Effect. Tijdens deze training wordt o.a. aandacht besteedt
aan het ervaren van werkdruk en wat een collega zelf kan doen om daar meer regie over te
nemen.
Tenslotte investeert SAAM* jaarlijks in een persoonlijk professionaliseringsbudget (bovenop de
“standaard-inzet per school). Met dit budget (afhankelijk van de wtf gaat het om een bedrag van
€250-€500) kunnen collega’s zelf keuzes maken voor besteding ervan, daarover leggen ze pas
achteraf (in de gesprekscyclus) verantwoording af. Veel collega’s kiezen ervoor om dit persoonlijke
budget in te zetten voor bijv. mindfulness-trainingen.
5.2.5 Uitkeringen na ontslag
Binnen SAAM* voeren we met elkaar het goede gesprek. Ook als dat een moeilijk gesprek is. We
stemmen in goed overleg af over loopbaanwensen en -mogelijkheden. Soms leidt dit tot keuzes in
een andere werktijdfactor, een andere school of een andere functie en soms beweegt iemand naar
een andere organisatie. Loopbaanbegeleiding is hier onderdeel van.
5.3

Huisvesting & facilitaire zaken

5.3.1 Resultaten
SAAM*wijzer Inkoop opstellen
We zijn in het najaar van 2020 met een vaste inkooppartner (Contractables) in zee gegaan. Zij
ondersteunen SAAM* met het professionaliseren van de strategische, tactische en operationele
inkoopfunctie. In 2021 zal samen met Contractables een SAAM*wijzer inkoop worden opgesteld.
5.3.2 Toekomstige ontwikkelingen
Vanuit een volledige inkoopscan door Contractables volgt aanpassing van het inkoopbeleid, een
plan van aanpak en een planning.
ICT is sterk verweven met het onderwijs, er volgt in 2021 een SAAM*wijzer met aandacht voor de
balans tussen visie, kennis, leermiddelen, infrastructuur en ethiek. Ook staat de doorontwikkeling
van onze digitale werkplek in de planning.
Voor huisvesting maken we gebruik van het meerjareninvesteringsplan t.a.v. het
meerjarenonderhoud, vanuit effectiviteit en efficiëntie beoordelen we wat eventueel naar achteren
kan schuiven of juist naar voren. Hierbij worden we geadviseerd door extern bureau SORS die ook
de begeleiding van de uitvoering van projecten voor hun rekening nemen. Er staan veel
nieuwbouwtrajecten op de planning, sommige trajecten worden in 2021 afgerond, andere trajecten
staan pas gepland in 2025.
•
Uilenbrink (mei 2021)
•
Camelot in Mellepark samen met KIEM (augustus/september 2021)
•
Korenaer/JFK (zomer 2023)
•
Nicolaas (zomer 2023)

20

SAAM* JAARVERSLAG 2020

•
•
•

Klimboom in IKC West samen met KIEM (eind 2023)
Springplank in de Groene Long samen met SKOSO (2024)
Polderhof samen met Filios (2025)

5.3.3 Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
Bij nieuwbouw wordt er duurzaam gebouwd. In 2020 is een bestaande school, Pius X,
verduurzaamd waarbij ook het binnenklimaat is meegenomen.
In bestaande gebouwen gaat het om forse investeringen zowel in geld als in tijd. We hebben
daarom besloten om maximaal één school per jaar op deze manier aan te pakken.
Verduurzaming voor wat betreft zonnepanelen en LED-verlichting staat voor meer scholen op de
planning.
5.4
Financieel beleid
Om de continuïteit van het primaire proces te waarborgen zowel op korte als op lange termijn
investeren we bovenschools in het flexteam en in de aanloopkosten voor zij-instromers. Op deze
manier lukt het SAAM* om collega’s te boeien en te binden.
In dit bijzondere jaar hebben scholen zelden tot nooit klassen naar huis hoeven sturen. Door alle
ervaringen die we hebben opgedaan met onderwijs op afstand kunnen we ook de continuïteit voor
individuele kinderen steeds beter waarborgen. Zo is er in 2020 een online klaslokaal gelanceerd
waarin kinderen van verschillende scholen begeleid worden door collega’s uit het flexteam.
Extra geld voor werkdruk is volledig toegekend aan de scholen. Binnen de scholen wordt hierover
met teams overlegd waarna instemming PMR vereist is. Scholen leggen hierover verantwoording af
in de kengetallen en hebben hierover in hun SAAM*&vatting inhoudelijk verantwoord.
Binnen SAAM* is in 2019 gesproken over beleidsrijk inzetten van middelen. Dit heeft geresulteerd
in toekenning van extra middelen aan scholen (1%) maar ook in het actief uitdagen van alle
collega’s om hun persoonlijke professionaliseringsbudget in te zetten. De inhoudelijke
verantwoording hierover vindt plaats in de contracteringsgesprekken begin 2021.
SAAM* is in 2020 eigenrisicodrager geworden voor de kosten van vervanging bij ziekte. Vanwege
het lage ziekteverzuim zijn de kosten van vervanging in 2020 lager geweest dan begroot waardoor
we inmiddels gezamenlijk een buffer hebben opgebouwd van € 300.000.
5.4.1 Opstellen begroting
In de uitgangspunten begroting worden jaarlijks op basis van financieel beleid en actuele
ontwikkelingen de begrotingsuitgangspunten van dat specifieke jaar vastgelegd. Dit wordt vertaald
in de begrotingsmodellen waarmee we werken. In het najaar worden de schoolbegrotingen en de
bovenschoolse begroting gevuld en samengevoegd tot de begroting van SAAM*. Vervolgens wordt
de meerjarenbegroting in de winter geactualiseerd. Vanuit zowel beleid als financiële risico’s kiezen
we aan welke knoppen we de komende jaren moeten draaien om financieel gezond te blijven.
5.4.2 Toekomstige ontwikkelingen
Naast knoppen waar we zelf aan kunnen draaien (bijvoorbeeld omvang wtf, extra toekenningen
scholen, materiële uitgaven en verduurzaming) zijn er ook altijd ontwikkelingen van buitenaf die
van invloed zijn op het meerjarig financieel perspectief.
In 2020 en 2021 zijn we geconfronteerd met een pandemie die grote invloed heeft op de hele
maatschappij. In 2021 is voor SAAM* een bedrag beschikbaar van € 467.000 voor inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s. Maar de subsidiestroom gaat door. Diverse scholen bij SAAM*
hebben de subsidie schoolkracht aangevraagd. Op 17 februari 2021 is het Nationaal programma
onderwijs na Corona gepresenteerd. Het onderwijs wordt financieel meerjarig ondersteund om de
gevolgen van de coronacrisis voor kinderen te ondervangen. Dit gaat om forse bedragen, zo wordt
er gesproken over ongeveer €180.000 per school.
In de meerjarenbegroting (zie hoofdstuk 4.4) is doorgerekend op basis van leerling prognoses en
ontwikkeling van budgetten zoals die op dit moment bekend zijn. Daarnaast zijn er aannames
maar ook enkele beleidsrijke keuzes te maken. Samenvattend zeggen we met dat perspectief:
•
dat het leerlingaantal naar verwachting nog een kleine krimp te zien zal geven;
•
dat de budgetten weer stijgen, maar de personele lasten nog harder stijgen;
•
dat in de begroting 88% van het totale budget uitgegeven wordt aan personeelslasten;
•
dat het financieel voor SAAM* noodzakelijk is om aanpassingen door te voeren;
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•
•
•

dat de keuzes die gemaakt worden de continuïteit van SAAM* zullen waarborgen;
dat er beperkt ruimte is om te investeren in duurzaamheid;
dat de werkelijkheid altijd anders zal zijn.

5.4.3 Treasury
We handelen volgens het treasurystatuut dat is vastgesteld in 2019. Er is geen sprake van
beleggingen, leningen of derivaten. Wel hebben we spaarrekeningen bij zowel RABO als ABNAMRO. In 2020 zijn we voor het eerst geconfronteerd met negatieve rente op deze
spaarrekeningen. Dat heeft geen gevolgen voor hoe we hier mee omgaan.
5.4.4 Coronacrisis
De coronacrisis heeft grote impact gehad op het onderwijs in 2020.
Bij de eerste lockdown moesten we noodgedwongen overschakelen naar onderwijs op afstand.
Collega’s moesten nieuwe manieren vinden om met de kinderen in contact te blijven, vaak online.
En hiervoor waren natuurlijk geschikte apparaten nodig, zowel kinderen als collega’s. Daarnaast
moest er ook noodopvang geboden worden. Daarvoor hebben we op veel plaatsen verbinding in de
wijk gezocht met kinderopvang en andere schoolbesturen. Na de lockdown moesten we
noodgedwongen collega’s vervangen vanwege testen of quarantaine ook als ze niet ziek waren.
Aan het einde van 2020 is door scholen al een gedeelte van het budget vanuit het nationale inhaalen ondersteuningsprogramma ingezet. De combinatie van onderwijs op afstand, noodopvang,
testen, quarantaine en inzet vanuit de subsidie heeft geleid tot inzet van personeel voor € 138.000.
•
Tijdens de noodopvang en ook toen de scholen weer opengingen is er extra geïnvesteerd in
schoonmaak, dit gaat om een bedrag van bijna € 33.000.
•
Om in contact te blijven met kinderen, collega’s en ouders is er in 2020 extra ingezet op
communicatie voor een bedrag van ruim € 40.000.
•
Alle collega’s hebben in mei een Hema-cadeaukaart gekregen, samen met andere attenties
vanuit scholen een bedrag van bijna € 42.000.
•
Er zijn extra apparaten aangeschaft via SIVON voor € 10.250, ook zijn er via SKOOL
nabestellingen gedaan voor ruim € 35.000 (hiervan is niet met zekerheid te zeggen of dit
geheel corona-gerelateerd is).
•
Er is in 2020 € 117.512 extra uitgegeven aan leermiddelen.
Met nog een aantal kleinere posten komen we uit op totaalbedrag van € 363.812 gekoppeld aan
corona. Met daarbij dan nog eens ruim € 40.000 extra investering in ICT. Uitgaven zijn waar
mogelijk gelabeld in de administratie maar daarin zijn we zeker niet volledig. Boven tafel krijgen
wat er vanwege corona niet is doorgegaan en wat daarvan de financiële consequentie is, is nog
veel lastiger.
•
Voor deskundigheidsbevordering is minder uitgegeven dan begroot. Zo is de geplande reis naar
scholen in Amerika in het najaar niet doorgegaan. We hebben gezocht naar nieuwe wegen om
online met elkaar in verbinding te zijn en ons te ontwikkelen. We schatten in dat er zo’n €
90.000 minder is uitgegeven vanwege corona
•
Tijdens de eerste lockdown zijn individuele begeleidingen van kinderen tijdelijk stopgezet, dit is
vooral zichtbaar in april en mei, daarna wordt er maandelijks juist meer uitgegeven aan extern
personeel dan begroot.
•
Er zijn in 2020 veel minder zakelijke kilometers gedeclareerd omdat iedereen zoveel mogelijk
vanuit huis aan het werk was.
•
Op scholen is veel minder uitgegeven aan excursies en schoolreisjes dan begroot.
•
In 2020 is door diverse scholen subsidie aangevraagd voor inhaal- en
ondersteuningsprogramma corona. Hiervan is in 2020 een bedrag van € 147.509 opgenomen
in de baten.
•
Bij het maken van de begroting voor 2021 waren de scholen open en hebben we niet specifiek
rekening gehouden met opnieuw een sluiting. Wel is het restant van de subsidie die is
toegekend voor het nationale inhaal- en ondersteuningsprogramma in de begroting van 2021
opgenomen.
5.4.5 Allocatie middelen
Bij de allocatie starten we bij de scholen waarbij we alle scholen, dus ook onze dislocatie de
Tuimelaar, gelijk behandelen. Op basis van het kindaantal worden de budgetten toegekend aan
scholen. Alle budgetten worden op kalenderjaar toegekend, ook de personele budgetten.
Vervolgens is er een afdracht aan bestuur. Over de personele budgetten wordt 7% afgedragen, bij
de materiële budgetten worden die onderdelen die ook in gezamenlijkheid worden uitgevoerd
afgeroomd, bijv. onderhoud. Van de budgetten vanuit de samenwerkingsverbanden en het budget
voor vermindering werkdruk wordt geen afdracht ingehouden, dit gaat volledig naar de scholen.
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De allocatie is in de loop der jaren ontstaan en als er een wijziging plaatsvindt dan wordt dit
opgenomen in de uitgangspunten begroting, deze wordt zowel met de GMR als de RvT besproken.
We gaan uit van effectief en efficiënt, op basis daarvan worden de volgende zaken bovenschools
geregeld en begroot:
•
Financiële en salarisadministratie in eigen beheer zonder tussenkomst van een
administratiekantoor;
•
ICT: een bovenschools team van ICT-coördinatoren is op de scholen werkzaam;
•
Dit geldt ook voor onze basisschoolcoaches en trajectbegeleiders;
•
Onderhoud en inkoop doen we centraal, we hebben ook een bescheiden centrale klussendienst;
•
Bedrijfsarts;
•
Verzekeringen incl. verzekering kosten WGA;
•
Kosten flexteam op dagen dat ze niet ingezet worden door de scholen plus de aansturing van
het team en de vervangingsplanner;
•
Als het gaat over het bestuurlijk apparaat dan rekenen we hiertoe:
•
Het MT bestaande uit een collega van bestuur, een directeur personeel, onderwijs en kwaliteit,
een directeur bedrijfsvoering en een bestuurssecretaris. De werkgeverslasten in 2020 bedragen
€ 453.385 bij een totale wtf van 3,8.
•
Beleidsmedewerkers en ondersteuners voor onderwijskwaliteit, personeel, control en facilitair.
Hiervan zijn de werkgeverslasten in 2020 € 456.147 bij een totale wtf van 5,1
5.4.6 Onderwijsachterstandenmiddelen
De OABmiddelen worden verdeeld over de scholen op basis van de schoolscores van het CBS. Ook
voor deze middelen geldt een bestuursafdracht van 7%. Op de scholen worden deze middelen
ingezet in de formatie, daarbij wordt gekozen voor verkleining van de klassen en/of extra
ondersteuning in de klas.
5.4.7 Prestatiebox
Via de prestatiebox worden gelden beschikbaar gesteld voor o.a. talentontwikkeling, duurzame
onderwijsverbetering en professionalisering.
Deze gelden zijn onderdeel van de lump sum. De besteding van deze middelen zijn voornamelijk
gedaan aan salarissen van personeel en ICT leermiddelen.
Deze inzet heeft een positief effect op de onderwijskwaliteit gegeven.
5.4.8 Wachtgelden
In 2020 zijn er geen wachtgelders binnen de stichting.
5.5

Continuïteitsparagraaf

5.5.1 Risicobeheersing- en controlesysteem
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de opzet en het functioneren van het interne
risicobeheersings- en controlesysteem. Informatie dient gebaseerd te zijn op drie
betrouwbaarheids-principes: volledig, juist en tijdig. Betrouwbaarheid heeft te maken met de
inrichting van de administratieve organisatie en de wijze waarop de daarin opgenomen regels en
procedures worden nageleefd en gecontroleerd. De opzet van het interne risicobeheersings- en
controlesysteem is vastgelegd in AO/IB. Binnen SAAM* wordt gebruik gemaakt van
functiescheiding, digitale inrichting autorisatie en het vier-ogen-principe.
5.5.2 Risicoparagraaf
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste 20 risico’s m.b.t. de strategie van SAAM*, de uitvoering
van werkzaamheden, financiën en op het gebied van wet- en regelgeving weergegeven. Er is voor
elke risico een risicobedrag bepaald. Deze bedragen zijn tot stand gekomen op basis van
inschattingen, aannames en ervaring.
De weging van het risicobedrag komt tot stand door de kans (1 = lage kans; 5 = hoge kans) te
vermenigvuldigen met de impact (1 = lage impact; 5 = hoge impact). Bij het bepalen van de
impact is niet alleen gekeken naar de financiele gevolgen, maar ook naar niet-financiele gevolgen
zoals imagoschade. De hoogte van een risico wordt mede bepaald door de maatregelen die zijn of
worden genomen om de kans dat het risico optreedt te beperken of om de impact te beperken als
het risico optreedt. De weging leidt tot het maximaal benodigde weerstandsbedrag. Zie de tabel op
de volgende pagina.
In bijlage I (Beschrijving van risico’s) is een totaal overzicht opgenomen van onderstaande,
samenvattende tabel met daarbij een toelichting en de beheersmaatregelen.
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De benodigde weerstandscapaciteit voor SAAM* scholen is hiermee afgerond € 2,6 miljoen.
5.5.3 Interne risicobeheersingssysteem
In 2020 hebben we afscheid genomen van accountant BDO. De eerste interimcontrole door onze
nieuwe accountant Flynth is uitgevoerd in het najaar van 2020 en in januari 2021 besproken met
CvB en RvT. Flynth heeft geconstateerd dat de administratieve organisatie en interne beheersing
van SAAM* van voldoende niveau is. Een aantal aanbevelingen uit de Management Letter gaan we
in 2021 oppakken waaronder:
•
verdere functiescheiding in de salarisadministratie,
•
verbeteren van de tussentijdse informatievoorziening door het opnemen van een balans,
financiële kengetallen en vergelijkende cijfers met dezelfde periode in het jaar ervoor,
•
tussentijdse evaluatie van de rechten in Exact, HR2day en Spend Cloud.
5.5.4 Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Er zijn ook voor nieuwe collega’s in 2020 verklaringen omtrent het gedrag afgegeven ná het
moment van indiensttreding. Vanuit de keuze voor continuïteit van het onderwijs is dit een risico
dat we bewust lopen. Het proces is aangescherpt, maar soms breekt nood wet.
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5.5.5
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6

Jaarrekening

6.1

Balans

A B AL ANS P E R 31 D E CE MB E R 2020 NA R E S UL T AAT B E S T E MMING
31 de c e m be r 2020

31 de c e m be r 2019

€
€
€
€
€

2.949.742
3.525.196
685.749
209.836
7.370.523

€
€
€
€
€

2.132.623
3.584.908
766.860
179.242
6.663.633

€
€
€
€
€

85.517
1.716.791
1.386.628
522.251
3.711.187

€
€
€
€
€

211.836
1.664.482
578.452
525.833
2.980.603

L iqu ide m idde le n

€

2.111.177

€

4.910.738

T ot aal ac t iv a

€

13.192.887

€

14.554.974

ACT IVA
Vas t e Ac t iv a
Mat e r ie le v as t e ac t iv a
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
L eerm iddelen
Andere vas te bedrijfs m iddelen

Vlot t e n de ac t iv a
Vor de r in ge n
D ebiteuren
Minis terie van OCW
Vorderingen gem eente en GR n
Overlopende ac tiva

31 de c e m be r 2020

31 de c e m be r 2019

E ige n Ve r m oge n

€

7.816.913

€

8.853.746

Voor zie n in ge n

€

581.213

€

568.880

€
€
€
€
€
€
€
€

751.217
479.063
138.981
1.500.799
439.430
41.145
1.444.127
4.794.761

€
€
€
€
€
€
€
€

859.066
317.803
1.407.372
441.668
20.297
2.086.141
5.132.347

€

13.192.887

€

14.554.974

P AS S IVA

K or t lope n de s c h u lde n
Crediteuren
S c hulden aan OCW
S c hulden aan gem eenten en GR n
B elas tingen en prem ies s oc iale verzekeringen
S c hulden inzake pens ioenen
Overige kortlopende s c hulden
Overlopende pas s iva

T ot aal pas s iv a
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6.2

Wins- en verliesrekening

B S T AAT VAN B AT E N E N L AS T E N OVE R 2020
R e alis at ie
2020

B e gr ot in g
2020

R e alis at ie
2019

B at e n
R ijks bijdragen Minis terie van OCW
Overige overheids bijdragen en -s ubs idies
Overige baten
T ot aal bat e n

€
€
€
€

39.576.040
697.999
1.078.981
41.353.019

€
€
€
€

38.969.094
717.914
980.974
40.667.982

€
€
€
€

39.121.487
653.286
1.060.091
40.834.863

L as t e n
P ers oneels las ten
Afs chrijvingen
Huis ves tings las ten
Overige las ten
T ot aal las t e n

€
€
€
€
€

36.443.748
1.241.632
2.481.538
2.221.323
42.388.241

€
€
€
€
€

36.038.136
1.156.973
2.228.394
2.067.977
41.491.481

€
€
€
€
€

35.066.856
1.490.240
2.368.569
2.239.780
41.165.445

S aldo baten en las ten

€

-1.035.222 €

-823.499 €

-330.582

F inanciële baten en las ten
R es ultaat

€
€

-1.611 €
-1.036.833 €

-2.695 €
-826.194 €

-129
-330.711

Nettores ultaat

€

-1.036.833 €

-826.194 €

-330.711

6.3

Kasstroomoverzicht

C K AS S T R OOMOVE R ZICHT
2020
K as s t r oom u it ope r at ion e le ac t iv it e it e n
S aldo baten en las ten
Afs c hrijvingen
Mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende m iddelen
-Vorderingen
-S c hulden
F inanc iele baten
F inanc iele las ten

2019

€
€
€

-1.035.222
1.241.632
12.333

€
€
€

-330.582
1.490.240
35.002

€
€
€
€
€

-730.585
-337.587
165
-1.776
-851.039

€
€
€
€
€

-459.337
884.888
2.168
-2.298
1.620.082

€
€

-1.948.522
-1.948.522

€
€

-1.761.765
-1.761.765

K as s t r oom u it f in an c ie r in gs ac t iv it e it e n
Mutatie liquide m iddelen

€

-2.799.561

€

-141.683

B egins tand liquide m iddelen
Mutatie liquide m iddelen
E inds tand liquide m iddelen

€
€
€

4.910.738
-2.799.561
2.111.177

€
€
€

5.052.421
-141.683
4.910.737

K as s t r oom u it in v e s t e r in gs ac t iv it e it e n
Inves teringen in m ateriële vas te ac tiva
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6.4

Grondslagen

D GR OND S L AGE N
AL GE ME E N
D e jaarrekening is opges teld m et inachtnem ing van de bepalingen opgenom en in de Minis teriële
R ichtlijn jaarvers laggeving onderwijs . Hierbij wordt aans luiting gezocht bij de bepalingen van B oek 2
titel 9 van het B urgerlijk Wetboek en de R ichtlijnen voor de jaarvers laggeving waaronder R ichtlijn 660
Onderwijs ins tellingen.
D e waardering van activa en pas s iva en de bepaling van het res ultaat vinden plaats op bas is van
his toris che kos ten. T enzij bij de des betreffende gronds lag voor de s pecifieke balans pos t anders wordt
verm eld, worden de activa en pas s iva opgenom en tegen nom inale waarde.
B aten en las ten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Wins ten worden
s lechts opgenom en voor zover zij op balans datum zijn gerealis eerd. Verplichtingen en m ogelijke
verliezen die hun oors prong vinden voor het einde van het vers lagjaar, worden in acht genom en indien
zij voor het opm aken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
D e in de jaarrekening opgenom en bedragen luiden in hele euro's .

VE R GE L IJ K E ND E CIJ F E R S
Voor zover van toepas s ing zijn ter vergelijking de realis atiecijfers opgenom en van het voorgaande jaar,
als m ede de cijfers van de m ees t recente, vas tges telde vers ie van de begroting van het
verantwoordings jaar.
S CHAT T INGE N
D e ops telling van de jaarrekening vereis t dat het m anagem ent oordelen vorm t en s chattingen en
veronders tellingen m aakt die van invloed zijn op de toepas s ing van de gronds lagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en las ten. D e daadwerkelijke uitkom s ten
kunnen afwijken van deze s chattingen. D e s chattingen en onderliggende veronders tellingen worden
voortdurende beoordeeld. Herzieningen van s chattingen worden opgenom en in de periode waarin de
s chatting wordt herzien en in toekom s tige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
CONT INUIT E IT
D eze jaarrekening is opges teld uitgaande van de continuiteits veronders telling. In 2020 zij er in Nederland vergaande m aartegelen genom en om de vers preiding van het Corona-virus te verm inderen. D eze
m aatregelen hebben wel im pact op het onderwijs , m aar geen im pact op de continuiteit van S AAM*.

GR OND S L AGE N VOOR D E WAAR D E R ING VAN ACT IVA E N P AS S IVA
Mat e r ië le v as t e act iv a
D e m ateriële vas te activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele
inves terings s ubs idies , verm inderd m et de cum ulatieve afs chrijvingen en indien van toepas s ing m et
bijzondere waardeverm inderingen. D e afs chrijvingen worden gebas eerd op de ges chatte econom is che
levens duur en worden berekend op bas is van een vas t percentage van de verkrijgingprijs , rekening
houdend m et een eventuele res iduwaarde.
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E r wordt afges chreven per 1e van de m aand vanaf de m aand van aans chaf + 1.
Op terreinen wordt niet afges chreven.
Inves teringen onder de € 500 worden rechts treeks ten las te van het res ultaat gebracht.
Uitzondering hierop zijn gebouwelijke inves teringen, welke tot een bedrag van € 2.500 direct ten las te
van het res ultaat worden gebracht.
Het econom is ch eigendom van de gebouwen is in handen van de gem eente en het juridis ch eigendom
berus t bij het s choolbes tuur.
P eriodiek groot onderhoud wordt volgens de com ponentenbenadering geactiveerd.
Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de s am ens tellende delen.
Vor de r in ge n
D e vorderingen worden bij eers te verwerking opgenom en tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geam ortis eerde kos tprijs . D eze is gelijk aan de nom inale waarde onder
aftrek van de noodzakelijke geachte voorzieningen voor het ris ico van oninbaarheid. D eze
voorzieningen worden bepaald op bas is van individuele beoordeling van de vorderingen.

L iqu ide m idde le n
D e liquide m iddelen s taan, voor zover niet anders verm eld in de toelichting op de balans , ter vrije
bes chikking van de s tichting.

Alge m e n e r e s e r v e
D e algem ene res erve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en
wordt opgebouwd uit res ultaatbes tem m ing van overs chotten welke onts taan uit het vers chil tus s en de
toegerekende baten en werkelijk gem aakte las ten. In geval van een tekort wordt dit res ultaat ten
las te van de algem ene res erve gebracht, m et uitzondering van het vers chil tus s en baten en las ten,
welke betrekking hebben op de ouderbijdragen. D it res ultaat wordt bes tem d naar het fonds ouderbijdragen. T .a.v. deze ouderbijdragen geldt geen terugbetalings verplichting.
R es erves worden geacht uit publieke m iddelen te zijn opgebouwd ten zij expliciet anders is verm eld
in de toelichting op de balans .
B e s t e m m in gs r e s e r v e s
B es tem m ings res erves worden gevorm d m et als doel deze in de toekom s t aan te wenden voor een
s pecifiek doel, bes tem m ings res erves zijn gevorm d op bas is van een bes luit van het bevoegd gezag.

Voor zie n in ge n
D e voorzieningen worden gevorm d voor in rechte afdwingbare verplichtingen die op balans datum
bes taan en waarbij het waars chijnlijk is dat een uits troom van m iddelen noodzakelijke is , waarvan
de hoogte redelijkerwijs ges chat kan worden en voor zover deze verplichtingen en ris ico's niet op
activa in m indering zijn gebracht. E veneens worden voorzieningen gevorm d voor verliezen die naar
waars chijnlijkheid in de toekom s t zullen worden geboekt, m aar die voortkom en uit ris ico's die op
balans datum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevorm d ter egalis atie van kos ten waarbij
een deel van de in de toekom s t te verwachten uitgaven zijn oors prong heeft voor balans datum .
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Voor zie n in g ju bile u m
D e voorziening jubilea is gevorm d ter dekking van de kos ten van jubileum gratificaties die op grond van
de cao dienen te worden betaald. D aarbij wordt rekening gehouden m et de datum van indiens ttreding
/een fictieve indiens tredings leeftijd van 25 jaar, blijfkans percentage en een uitkering bij 25 en 40-jarig
jubileum conform de CAO. D e voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde, de dis contovoet
bedraagt 1,0% .
K or t lope n de s ch u lde n
D e kortlopende s chulden hebben een verwachte looptijd van m axim aal één jaar.

GR OND S L AGE N VOOR D E R E S UL T AAT B E P AL ING
Alge m e e n
Het res ultaat wordt bepaald als het vers chil tus s en de baten en alle hierm ee verbonden, aan het
vers lagjaar toe te rekenen las ten. D e baten en las ten worden toegerekend aan de vers lagperiode
waarop deze betrekking hebben.
R ijk s bijdr age n OCW
Onder de R ijks bijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenom en. D e
rijks bijdragen worden toegerekend aan het vers lagjaar.
D e ontvangen (norm atieve) rijks bijdrage en de niet-geoorm erkte OCW-s ubs idies (vrij bes teedbare
doels ubs idies zonder verrekenings claus ule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking
hebben volledig verwerkt als bate in de s taat van baten en las ten.
Geoorm erkte OCW-s ubs idies m et een vrij bes teedbaar overs chot (doels ubs idies waarbij het overs chot
geen verrekenings claus ule heeft) worden ten guns te van de s taat van baten en las ten verantwoord naar
rato van de voortgang van de ges ubs idieerde activiteiten. Het deel van de s ubs idies waar nog geen
activiteiten voor zijn verricht per balans datum worden verantwoord onder de overlopende pas s iva.
Geoorm erkte OCW-s ubs idies (doels ubs idies m et verrekenings claus ule) worden ten guns te van de s taat
van baten en las ten verantwoord in het jaar ten las te waarvan de ges ubs idieerde las ten kom en. Niet
bes tede m iddelen worden verantwoord onder de overlopende pas s iva zolang de bes tedings term ijn nog
niet is verlopen. Niet bes tede m iddelen worden verantwoord onder de kortlopende s chulden zodra de
bes tedings term ijn is verlopen op balans datum .
Vergoedingen vanuit s am enwerkings verbanden P as s end Onderwijs worden volgens de richtlijn
jaarvers laglegging vanaf augus tus 2014 ook verwerkt als R ijks bedragen onder de noem er
ontvangen doorbetalingen rijks bijdrage S WV.

Ov e r ige ov e r h e ids bijdr age n
Onder de overige overheids bijdragen worden de vergoedingen opgenom en vers trekt door gem eente of
provincie. D e overige overheids bijdragen worden toegerekend aan het vers lagjaar waarop ze
betrekking hebben.
Ov e r ige bat e n
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenom en die niet vers trekt zijn door het Minis terie
van OCW, gem eenten, provincie of andere overheids ins tellingen. D e overige baten worden
toegerekend aan het vers lagjaar waarop ze betrekking hebben.
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P e r s on e le las t e n
Onder de pers onele las ten worden de las ten opgenom en van de pers oneels leden die in diens t zijn van
de rechts pers oon, als m ede de overige pers onele las ten die betrekking hebben op o.a. het inhuren van
extra pers oneel, s cholings kos ten, bedrijfs gezondheids zorg.
P e n s ioe n v e r plich t in ge n
S tichting S AAM S cholen heeft voor haar werknem ers een toegezegd-pens ioenregeling.
Hiervoor in aanm erking kom ende werknem ers hebben op de pens ioengerechtigde leeftijd recht op een
pens ioen dat is gebas eerd op het gem iddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknem er
pens ioen heeft opgebouwd bij S tichting S AAM S cholen.
D e verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar pers oneel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfs takpens ioenfonds AB P . S tichting S AAM S cholen betaalt hiervoor prem ies waarvan
een deel door de werkgever wordt betaald en een deel door de werknem er.
D e pens ioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkings graad van het
pens ioenfonds (het verm ogen van het pens ioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit
toelaat.
D e beleids dekkings graad van AB P ultim o decem ber 2020 is 93,2 %
S tichting S AAM S cholen heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende
bijdragen in geval van een tekort bij het pens ioenfonds , anders dan het effect van hogere
toekom s tige prem ies . S tichting S AAM s cholen heeft daarom alleen de vers chuldigde
prem ies tot en m et het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Afs ch r ijv in ge n
D e afs chrijvingen zijn gerelateerd aan de aans chafwaarde van de des betreffende m ateriële vas te
activa. Afs chrijvingen vinden plaats volgens de lineaire m ethode op bas is van de ges chatte levens duur.
E r wordt afges chreven vanaf de m aand van aans chaf + 1.

F in an cie e l r e s u lt aat
D e rentebaten en -las ten betreffen de op de vers lagperiode betrekking hebbende rente-opbrengs ten
en - las ten.

GR OND S L AGE N VOOR HE T K AS S T R OOMOVE R ZICHT
Het kas s troom overzicht is opges teld volgens de indirecte m ethode. D e geldm iddelen in het kas s troom overzicht bes taan uit de liquide m iddelen. Kas s troom uit hoofde van interes t is opgenom en onder de
kas s troom uit de operationele activiteiten.
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6.5

Toelichting balans

E T OE L ICHT ING B E HOR E ND E T OT D E B AL ANS P E R 31 D E CE MB E R 2020
MVA
Mat e r ië le v as t e act iv a
Gebouwen
Inventaris en apparatuur
L eerm iddelen
Overige m ateriële vas te activa
T ot aal m at e r ië le v as t e act iv a

€
€
€
€
€

Gebouwen
31-12-19 Aans chafwaarde
31-12-19 Cum ulatieve afs chrijving
31-12-19 B oekwaarde
2020 Inves teringen
2020 D es inves teringen
- aans chafwaarde
- cum ulatieve afs chrijving
2020 Afs chrijvingen
31-12-20 Aans chafwaarde
31-12-20 Cum ulatieve afs chrijving
31-12-20 B oekwaarde
Afs chrijvings percentage

Inventaris /
apparatuur

€ 3.273.722 € 7.640.602 €
€ -1.141.099 € -4.055.694 €
€ 2.132.623 € 3.584.908 €

leerm iddelen

31-12-2020

31-12-2019

2.949.742
3.525.196
685.749
209.836
7.370.523

€ 2.132.623
€ 3.584.908
766.860
€
€
179.242
€ 6.663.633

Overig

T otaal

1.751.669 €
-984.809 €
766.860 €

269.356 € 12.935.349
-90.115 € -6.271.717
179.241 € 6.663.632

700.018 €

122.019 €

46.565 € 1.948.522

€
€
€

-526.792 € -1.157.076 €
526.792 € 1.157.076 €
-262.801 €
-759.731 €

-250.024 €
250.024 €
-203.129 €

-12.316 € -1.946.207
12.316 € 1.946.207
-15.971 € -1.241.632

€
€
€

3.826.850 € 7.183.545 €
-877.108 € -3.658.349 €
2.949.742 € 3.525.195 €

1.623.664 €
-937.915 €
685.749 €

303.605 € 12.937.664
-93.770 € -5.567.142
209.835 € 7.370.522

€

1.079.920 €

2,5 % tot 10 % 5 % tot 33,3 %

VOR D E R INGE N
D ebiteuren
Minis terie van OCW
Vorderingen Gem eente en GR n
Overlopende activa
vooruitbetaalde bedragen
nog te ontvangen bedragen
nog te ontvangen borg
verrekening derden
T ot aal v or de r in ge n

12,5 %

5 % tot 20 %

€
€
€
€
€
€
€
€

L IQUID E MID D E L E N
B an k e n
B ank D e B linkerd NL 49 R AB O 0190 4071 66
B ank D e T uim elaar T S O NL 80 R AB O 0129 2275 44
B ank S AAM hoofd NL 24 R AB O 0198 2149 52
B ank S AAM pas s en NL 30 R AB O 0198 2694 55
B ank S AAM Ideal NL 47 R AB O 0144 9820 05
B ank B es tuurs rekening NL 72 AB NA 0485 6194 82
B ank Nicolaas Ouderbijdrage NL 83 R AB O 0334 8875 69
B ank s paar NL 32 R AB O 3313 2065 57
B ank B onus NL 94 R AB O 3495 7242 30
B ank Charitas S paarrekening NL 44 AB NA 0485 6687 77
B ank private banking s paar NL 60 AB NA 0485 6735 33
T ot aal ban k e n

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

T ot aal k as s e n

€

T ot aal liqu ide m idde le n

€

31-12-2020
31-12-2019
85.517 €
211.836
1.716.791 € 1.664.482
1.386.628 €
578.452
316.325
63.788
140.765
1.373
3.711.187

€
206.812
€
146.010
€
146.315
26.696
€
€ 2.980.603

31-12-2020

31-12-2019

495
14.866
373.250
188.086
52.615
200.354
23.090
99.997
637.902
1.673
516.932
2.109.260

€
1.886
€
21.761
€
364.361
€
228.024
€
67.904
€
648
€
21.272
€ 1.969.437
€
801.083
€
911.619
€
516.901
€ 4.904.897

1.918 €

5.841

2.111.177 € 4.910.738

D e gelden van de ouderbijdrage en de T S O zijn niet vrij bes chikbaar voor S tichting S AAMs cholen. In totaal € 38.580,44.
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E IGE N VE R MOGE N
31-12-2020
E ige n v e r m oge n
Algem ene res erve
B es tem m ings res erve publiek
B es tem m ings res erve privaat

€
€
€
€

31-12-2019
Alge m e n e r e s e r v e
B e s t e m m in gs r e s e r v e pu blie k
R es erve E R D Ziekte
P ers onele knelpunten
B e s t e m m in gs r e s e r v e pr iv aat
Ouderbijdragen
T ot aal e ige n v e r m oge n

7.478.828
300.000
38.085
7.816.913

31-12-2019
€
€
€
€

Ov e r ige
m u t at ie s

R e s u lt aat

8.778.488
30.000
45.259
8.853.746

31-12-2020

€

8.778.488 €

-1.329.659 €

30.000 €

7.478.828

€
€

- €
30.000 €

300.000 €
- €

- €
-30.000 €

300.000
-

€
€

45.259 €
8.853.746 €

-7.174 €
-1.036.833 €

- €
- €

38.085
7.816.913

D e R es erve E R D Ziekte is een res erve die in 2020 onts taan is . S AAM is vanaf 1 januari 2020 eigen ruis ic o drager
bij ziekte. Het c ontrac t m et het Vervangings fonds is derhalve opgezegd. Verder heeft het bes tuur bepaald dat de
res erve m axim aal € 300.000 zal bedragen.

31-12-2019

VOOR ZIE NINGE N
Voorziening s paarverlof
Voorziening jubilea
Voorziening pers onele verplic htingen
T ot aal v oor zie n in ge n

€
€
€
€

8.793
525.429
34.658
568.880

On de r v e r de lin g v oor zie n in ge n
Voorziening s paarverlof
Voorziening jubilea
P ers onele verplic htingen

Onttrekkingen
2020

D otatie
2020
€
€
€
€

83.522
83.522

2.283
558.022
20.908
581.213

kortlopend
langlopend
langlopend
< 1 jaar
1-5
> 5 jaar
€
2.283 €
€
€
€
33.764 €
86.422 €
437.836 €
€
9.455 €
11.453 €
€

totaal
2.283
558.022
20.908

K E NGE T AL L E N B AL ANS

6.510
50.929
4.091
61.530

€
€
€
€

31-12-2020

€
€
9.659 €
9.659

K OR T L OP E ND E S CHUL D E N
Crediteuren
S c hulden aan OCW
S c hulden aan Gem eenten en GR n
B elas tingen en prem ies s oc iale verzekeringen
S c hulden inzake pens ioenen
Overige kortlopende s c hulden
Overlopende pas s iva
vooruit ontvangen bedragen
nog te betalen bedragen
nog te betalen vakantieuitkering/eenm alige uitkering
gem eente inzake nieuwbouw
Vooruitontvangen s ubs idies
T e betalen aan vervangings fonds

€
€
€
€

Vrijval
2020

€
€
€
€
€
€

31-12-2020
751.217
479.063
138.981
1.500.799
439.430
41.145

€
€
€
€
€
€

31-12-2019
859.066
317.803
1.407.372
441.668
20.297

€
€
€
€
€
€
€

123.280
67.587
1.145.805
107.455
4.794.761

€
€
€
€
€
€
€

254.686
90.079
1.590.092
12.380
63.913
74.991
5.132.347

31-12-2020

31-12-2019

n or m P O

T er beoordeling v an het v erm ogens beheer (v olgens com m is s ie D on)
Current ratio
S olvabiliteit 2
kapitalis atiefac tor
weers tands verm ogen P O
T er beoordeling van het bovenm atige eigen verm ogen
P ublieke eigen verm ogen S AAM*
Norm atieve publieke eigen verm ogen
Bovenmatig publiek eigen vermogen SAAM*

1,21
0,64
0,25
1%
€ 7.778.828 €
€ 8.918.481 €
€ -1.139.652 €

1,54 ondergrens 0,75
0,65 ondergrens 0,3
0,30 bovengrens 0,35
6% bovengrens 5%
8.808.488
8.651.566
156.922

T er beoordeling v an het budgetbeheer (v olgens com m is s ie D on)
L iquiditeit
R entabiliteit
P ers onele las ten /totale baten

1,21
-2,5%
88,1%

1,54
-0,8%
85,9%

6,5%

6,6%

T er beoordeling v an exploitatie
Huis ves tings ratio
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6.6

Toelichting winst- en verliesrekening

F T OE L ICHT ING OP D E S T AAT VAN B AT E N E N L AS T E N OVE R 2020
R e alis at ie
2020

B AT E N

B e gr ot in g
2020

R e alis at ie
2019

R ijk s bijdr age n Min is t e r ie v an OCW
R ijks bijdragen Minis terie van OCW
Ontvangen doorbetalingen rijks bijdrage S WV
T ot aal R ijk s bijdr age n Min is t e r ie v an OCW*

€
€
€

38.340.251 €
1.235.788 €
39.576.040 €

38.003.427 €
965.667 €
38.969.094 €

37.904.479
1.217.008
39.121.487

Ov e r ige ov e r h e ids bijdr age n e n - s u bs idie s
Gem eentelijke bijdragen en s ubs idies
T ot aal ov e r ige ov e r h e ids bijdr age n

€
€

697.999 €
697.999 €

717.914 €
717.914 €

653.286
653.286

Ov e r ige bat e n
Verhuur
D etachering
Ouderbijdrage
Overige baten **
T ot aal ov e r ige bat e n

€
€
€
€
€

T ot aal bat e n

€

*

466.768
158.529
59.199
394.485
1.078.981

€
€
€
€
€

41.353.019 €

477.502
98.574
73.951
330.947
980.974

€
€
€
€
€

408.359
129.669
106.277
415.784
1.060.091

40.667.982 €

40.834.863

Van de R ijks bijdragen is een bedrag van € 652.474 geoorm erkt (zie m odel G).

** S pecificatie v an de ov erige baten in 2020 (als m eer dan € 30.000)
AVE M Kinderopvang
L oyalis
IB N facilitair

s ubtotaal

€
€
€

50.040
64.913
62.831

€

177.785

R e alis at ie
2020

L AS T E N

B e gr ot in g
2020

R e alis at ie
2019

P e r s on e e ls las t e n
B rutolonen en s alaris s en
S ociale las ten
P ens ioenlas ten
T ot aal lon e n e n s alar is s e n

€
€
€
€

26.530.845
4.638.049
3.901.754
35.070.648

€
€
€
€

35.123.019
35.123.019

€
€
€
€

24.908.523
4.858.803
3.869.019
33.636.346

D otatie pers onele voorzieningen
E xtern pers oneel
Overige pers onele las ten *
T ot aal ov e r ige pe r s on e le las t e n

€
€
€
€

67.354
1.465.017
1.213.541
2.745.912

€
€
€
€

1.416.733
1.389.546
2.806.279

€
€
€
€

65.208
1.377.384
1.365.033
2.807.625

Uit k e r in ge n pe r s on e e l

€

-1.372.811 €

-1.891.162 €

-1.377.115

€

36.443.748 €

36.038.136 €

35.066.856

(V F + UWV + o n t t r e k k in g R e s e r v e ER D Z ie k t e )

T ot ale pe r s on e e ls las t e n

toelichting bij pers oneels las ten:
E r is begroot op totale werkgevers las ten, daarbij is dus in de begroting geen onders cheid
gem aakt in brutolonen en s alaris s en, s ociale las ten en pens ioenlas ten.
F T E 's (e xclu s ie f v e r v an gin g)
directie
leerkracht
onders teuning
totaal
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2019
25,3
378,1
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*

S pecificatie van de overige pers onele las ten

P ers oneels kantine
D es kundigheids bevordering
Werving pers oneel
R eis en verblijfs kos ten
B edrijfs gezondheids zorg
Overige pers onele kos ten
T ot aal ov e r ige pe r s on e le las t e n

Afs ch r ijv in ge n
Gebouwen
Inventaris en apparatuur
L eerm iddelen
Overige m ateriele activa
Herwaardering Activa

Hu is v e s t in gs las t e n
Huurlas ten
Onderhoud
E nergie en water
S choonm aakkos ten
Heffingen
Overige huis ves tings las ten
T ot aal h u is v e s t in gs las t e n

€
€
€
€
€
€
€

R e alis at ie
2020
50.423
483.580
1.707
137.056
129.237
411.538
1.213.541

€
€
€
€
€
€

R e alis at ie
2020
262.801
759.731
203.129
15.971
1.241.632

€
€
€
€
€
€
€

R e alis at ie
2020
118.220
400.960
564.804
887.554
86.867
423.133
2.481.538

accountants k os ten
telefoon-/faxk os ten
druk werk
portik os ten
k antoorbenodigdheden
licentiek os ten/abonnem enten adm inis tratie
des k undigenadv ies
ov erige adm inis tratiek os ten
L eerm iddelen, inventaris en apparatuur
bes taande uit:

leer- en hulpm iddelen
licentiek os ten leerm ethoden
inv entaris
m ediatheek /bibliotheek
reproductiek os ten
ICT
ov erig
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€
€
€
€
€
€

B e gr ot in g
2020
182.458
752.301
200.180
22.034
1.156.973

€
€
€
€
€
€
€

B e gr ot in g
2020
107.000
380.268
530.580
786.885
99.111
324.550
2.228.394

R e alis at ie
2020

Ov e r ige las t e n
Adm inis tratie en beheer
bes taande uit:

€
€
€
€
€
€
€

B e gr ot in g
2020
57.850
734.001
2.002
134.013
124.500
337.180
1.389.546

€
€
€
€
€
€
€

R e alis at ie
2019
62.289
668.300
1.478
149.362
122.035
361.569
1.365.033

€
€
€
€
€
€

R e alis at ie
2019
343.539
856.739
243.068
29.540
17.354
1.490.240

€
€
€
€
€
€
€

R e alis at ie
2019
138.643
409.966
550.453
845.422
94.412
329.674
2.368.569

B e gr ot in g
2020

R e alis at ie
2019

€

353.726 €

328.376 €

378.744

€
€
€
€
€
€
€
€

39.147
44.652
15.977
7.745
2.500
154.153
88.649
903

32.500
36.936
42.960
4.595
5.100
130.985
74.300
1.000

€
€
€
€
€
€
€
€

41.424
37.536
46.248
3.536
2.080
158.559
88.843
518

1.190.377 €

1.324.938

€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

1.373.283 €

533.282
261.966
51.446
12.239
215.576
296.868
1.907

€
€
€
€
€
€
€

486.500
189.224
25.450
18.350
174.800
294.493
1.560

€
€
€
€
€
€
€

542.331
200.386
45.003
15.297
213.587
308.130
203
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Overige las ten
bes taande uit:

contributies bes tuurlijk e organis aties
k abeltelev is ie/ov erige rechten
repres entatiek os ten
v ergaderk os ten
MR /GMR
P R & Mark eting
V erzek eringen
Abonnem enten
Culturele v orm ing
S portdag/excurs ie/s choolk am p/s choolreis je
T us s ens chools e opv ang
T es ten en toets en
B ijdragen aan derden
Ov erig
T ot aal ov e r ige las t e n

Accou n t an t s h on or ar ia
Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Advies diens ten op fis caal terrein
Andere niet-controlediens ten
T ot aal

€

494.313 €

536.098

59.705
8.015
17.450
27.475
23.295
28.640
30.150
23.615
64.830
120.742
21.750
23.325
6.750
93.482

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

65.083
8.430
16.278
26.465
16.579
40.292
25.362
23.335
76.945
109.795
15.408
20.534
70
91.523

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

62.663
8.633
19.511
21.852
12.552
92.405
25.331
22.902
72.696
93.851
8.297
15.366
100
38.155

€

2.221.323 €

2.067.977 €

2.239.780

€
€
€
€

R e alis at ie
2020
39.147
-

B e gr ot in g
2020
32.500
-

€
€
€
€

R e alis at ie
2019
41.424
-

32.500 €

41.424

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

549.224 €

€
€
€
€

39.147 €

F in an cie le bat e n e n las t e n
R e alis at ie
2020
F in an cie le bat e n
R entebaten
F in an cie le las t e n
R entelas ten

S aldo fin an cie le bat e n e n las t e n

B e gr ot in g
2020

R e alis at ie
2019

€
€

165 €
165 €

200 €
200 €

2.168
2.168

€
€

1.776 €
1.776 €

2.895 €
2.895 €

2.298
2.298

€

-1.611 €

-2.695 €

-129

* resultaatbestemming

B E S T E MMING VAN HE T R E S UL T AAT
Het nettores ultaat volgens de s taat van baten en las ten over 2020 bedraagt:
en is als volgt verwerkt:
Algem ene res erve
B es tem m ings res erve E R D ziekteverzuim
B es tem m ings res erve ouderbijdragen

39

€

-1.036.833

€
€
€
€

-1.329.659
300.000
-7.174
-1.036.833
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Overige toelichtingen
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2020
P. Slegers

M.H.W. van Doornvan Boxtel

Voorzitter

Lid

Lid

01/01 – 31/12

01/01 – 31/07

01/01 – 31/12

Bezoldiging3

8.572

3.334

5.715

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4

23.550

9.137

15.700

bedragen x € 1
Functiegegevens 2
Aanvang en einde functievervulling in 2020

S. Branje

Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag5

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

8.572

3.334

5.715

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan6

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling7

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

n.v.t.

M.H.W. van
Doorn-van
Boxtel

Gegevens 2019

bedragen x € 1
Functiegegevens 2
Aanvang en einde functievervulling in 2019

H. Windmuller
Voorzitter

Lid

Lid

01/08 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01– 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging3

3.458

5.533

5.718

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4

9.557

15.200

15.200

H.F.G.E. van der
Vaart

D. de Vet

H.-M. Verroen

Lid

Lid

Lid

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/08 – 31/12

2.881

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens 2
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Bezoldiging3

5.715

5.715

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4

15.700

15.700

6.563

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag5

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

5.715

5.715

3.810

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan6

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling7

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

S. Branje

n.v.t.

n.v.t.

Lid

Lid

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens 2
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Bezoldiging3

5.533

5.533

N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4

15.200

15.200

N.v.t.
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H Mode l G
G1 Verantwoording van s ubs idies zonder verrekenings claus ule

Om s chrijving

T oewijzing
D atum

Zij-ins troom

1102775-1

B edrag van de
toewijzing
E UR
21-12-2020 €
20.000

Zij-ins troom

1102911-1

21-12-2020 €

20.000 €

20.000

Zij-ins troom

1102925-1

21-12-2020 €

20.000 €

20.000

Subsidie voor studieverlof

1090608-1

Kenm erk

Inhaal- en
onders teunings program m a's
Onderwijsassistenten opleiding
tot leraar

IOP 2-75388-P O

Ontvangen t/m D e pr e s t at ie is u lt im o v e r s lagjaar cf. s u bs idie be s ch ik k in g
vers lagjaar
geheel uitgevoerd en afgerond nog niet geheel afgerond
E UR
v
€
20.000

22-9-2020 €

9.674 €

9.674

16-10-2020 €

577.800 €

577.800

PO/1416144

2-10-2020 €
T otaal €

15.000 €
662.474 €

□
□
□
□
□
□

5.000

v
v
v
v
v

652.474

G2 Verantwoording van s ubs idies m et verrekenings claus ule
G2-A Aflopend per ultim o vers lagjaar

Om s chrijving
Kenm erk

T oewijzing
D atum

B edrag van de
toewijzing
E UR

Ontvangen t/m T otale kos ten
vers lagjaar
E UR
E UR

T e verrekenen
ultim o vers lagjaar
E UR

T otaal

G2-B Doorlopend tot in een volgend vers lagjaar

T oewijzing

Om s chrijving
Kenm erk

B edrag van de

D atum

toewijzing
E UR

T otaal €

S aldo Ontvangen t/m
1-1-2020
E UR

- €

- €

vers lagjaar
E UR

L as ten in
vers lagjaar
E UR

- €

- €

I D OE L S UB S ID IE S
S tichting S AAM S cholen heeft in 2020 doels ubs idies ontvangen van OCW.
J NIE T UIT D E B AL ANS B L IJ K E ND E VE R P L ICHT INGE N
R e pr odu ct ie
E r is na een europes e aanbes teding in 2017 een contract ges loten m et Canon voor
kopieerapparatuur. D it contract eindigt op 30 juni 2021. Verplichting in 2021 is € 23.960.
Voor het gebruik van kopieerapparatuur op de s cholen (voorm alig KB O) is een leas eovereenkom s t m et Konica Minolta aangegaan. D it contract eindigt op 30 juni 2021.
Verplichting in 2021 is € 16.277.
L e e r m idde le n
E r is op 1 januari 2020 een driejarig contract afges loten m et R einders Oirs terwijk B .V. voor
de levering van leerm iddelen. D e waarde van het contract is afhankelijk van de hoeveelheid
afgenom en producten.
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S aldo nog te
bes teden
ultim o
31-12-2020 vers lagjaar
E UR
E UR

T otale kos ten

- €

-
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S ch oon m aak
E r is na een europes e aanbes teding in 2017 een contract afges loten m et CS U. L ooptijd
01-02-2018 tot en m et 31-07-2021. Verplichting in 2021 € 109.560.
In k oop
E r is op 5 oktober 2020 een vierjarig contract afges loten m et Contractables B .V. ter waarde
van naar verwachting € 28.500. S am en m et deze partij worden inkoop aanbes tedingen
gedaan.
Hu u r S t adh u is ple in (Ve gh e l, v oor m alig OOG)
Het huurcontract eindigt op 30-11-2021. Verplichting in 2021 is € 20.625.
Hu u r k an t oor pan d (S AAM)
Het huurcontract eindigt op 31-07-2021. Verplichting in 2021 is € 43.105.

INVE S T E R INGS VE R P L ICHT ING
ME UB IL AIR
E r is een verplichting aan gegaan van in totaal € 150.000 bij de R einders Ois erwijk B .V.,
E rom es m arko B .V. en B . S chilte en Zonen's Houtwarenfabriek B .V. voor de levering
van m eubilair in 2021.
ICT
E r is op 1 novem ber 2020 een tweejarig contract afges loten m et D e R olf Groep B .V.
voor de levering van hardware. D e waarde van dit contract is afhankelijk van de afgenom en
producten.
E r is op 1 novem ber 2020 een achtjarig contract afges loten m et D e R olf Groep B .V.
voor de levering van touchs creens . D e waarde van dit contract is afhankelijk van de
afgenom en producten.
K OVE R ZICHT VE R B OND E N P AR T IJ E N
B ij S tichting S AAM S cholen zijn er twee verbonden partijen.
1. S am enwerkings verband P as s end Onderwijs 30.06 (KvK: 58888152)
Ceres laan 2, 5384 VT Hees ch
2. S am enwerkings verband Helm ond-P eelland 30.08 P O (KvK: 59114835)
B erkveld 19, 5709 AE Helm ond
L GE B E UR T E NIS S E N NA B AL ANS D AT UM
E r zijn geen gebeurtenis s en na balans datum
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7

Ondertekening jaarrekening

Vaststellen van de jaarrekening
Collega van Bestuur

Datum

Handtekening

Datum

Handtekening

E. van Montfort

Goedkeuren van de jaarrekening
Raad van Toezicht
P. Slegers

S. Branje

H.F.G.E. van der Vaart

D.M.W. de Vet

H.-M. Verroen
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8

Overige gegevens

8.1

Controleverklaring accountant

Zie volgende pagina.
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Bijlage I Beschrijving van risico’s
Risico

Kans /
Impact /
Indicatie
bedrag

Toelichting

Maatregel

Kans:
gemiddeld
Impact: hoog
Indicatie
risicobedrag:
€ 100.000

Lerarentekort is inmiddels een landelijk thema.
Ondanks dat we fors investeren in de omvang
van het flexteam zien ook scholen van SAAM*
zich gedwongen noodmaatregelen te treffen
waaronder het naar huis sturen van kinderen.
Ook het vinden van intern begeleiders en
directeuren wordt landelijk een steeds grotere
uitdaging.

Instroom
nieuwkomers /
taalachterstan
d

Kans:
gemiddeld
Impact: hoog
Indicatie
risicobedrag:
€ 50.000

Renovatie/
nieuwbouw

Kans: matig
Impact: hoog
Indicatie
risicobedrag:
€ 250.000

Duurzaamheid

Kans: matig
Impact:
matig.
Indicatie
risicobedrag:
€ 375.000
(liquiditeit)

In de afgelopen jaren heeft SAAM* te maken
gekregen met extra instroom van kinderen die
nog maar kort in Nederland zijn en die
daardoor te maken hebben met een forse
taalachterstand. Hiervoor kan bij het Rijk
bijzondere bekostiging aangevraagd worden
onder strakke voorwaarden. Voor de langere
termijn blijven de middelen voor dit soort
voorzieningen vanuit de 6 gemeenten
waarbinnen scholen van SAAM* gehuisvest zijn
onduidelijk. Met de harmonisatie van de
kinderopvang ‘verliest’ de opvang
doelgroepkinderen, waardoor realiseren VVE
ambities ingewikkelder wordt / taalachterstand
bij start PO groter wordt. Daarnaast vormen de
steeds wisselende aantallen een risico om de
benodigde expertise aan aan boord houden.
Met de overheveling van buitenonderhoud naar
de schoolbesturen in 2015 is er onduidelijkheid
ontstaan over de financiële
verantwoordelijkheid voor renovatie. Wat is
voor rekening van de gemeente en wat is voor
rekening van het schoolbestuur? Bij
nieuwbouw zien we dat de kosten fors
gestegen zijn en de eisen t.a.v. duurzaamheid
groter zijn. De budgetten zijn daarmee nog
amper toereikend. Gemeenten vragen daarom
aan schoolbesturen om op het gebied van
duurzaamheid extra bij te dragen.
Ook scholen zullen moeten verduurzamen. We
hebben naast de onderhoudsplanning ook een
duurzaamheidplanning gemaakt in 2019. Deze
planning hebben we nu bijgesteld.
Verduurzaming betekent enerzijds hogere
afschrijvingslasten, anderzijds lagere
exploitatielasten.

Binden van personeel in
flexteam. Hierbij ook
differentiëren naar IB en
management.
SAAM* positioneren als
aantrekkelijke werkgever
Aantrekken zij-instromers,
flexibele deeltijders en LIO
stagiares,
Verhoging gemiddelde
werktijdfactor per leraar
Landelijk meedenken /
meewerken aan verbeteren
imago onderwijs.
Onderzoeken hoe onderwijs
anders georganiseerd kan
worden.
Inrichten voorzieningen als
taalklassen en mobiele
brigade.
Monitoren middelen voor deze
voorzieningen.
Maken van meer bestendige
structuur en afspraken met
gemeenten om flexibeler in te
kunnen spelen op wisselende
aantallen.
Investeren op meer
eenduidige uitvoeringspraktijk
om binnen SAAM* voor alle
doelgroepkinderen te bieden
wat we nodig achten. Dit alles
binnen het diverse beleid van
iedere gemeente.
In Uden en Meierijstad zijn
begin 2018 Integrale
Huisvestingsplannen
vastgesteld.
Hierin staan afspraken ten
aanzien van nieuwbouw en
renovatie.
Het integraal huisvestingsplan
Oss is bijna tot
besluitvorming gekomen.

Krimp aantal
kinderen

Kans:
behoorlijk
Impact: matig
Indicatie
risicobedrag:
€ 137.500

Strategisch
Lerarentekort
/
personeelstek
ort

Juridische
kosten
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Kans: laag
Impact: laag

In de regio van SAAM* is er in de afgelopen
jaren krimp van het aantal kinderen geweest.
De prognoses wijzen er op dat de komende
jaren het leerlingaantal mog licht zal dalen,
hoewel de verschillen per school significant
zijn.
Krimp noodzaakt sommige scholen om met
name in de personele bezetting bij te sturen.
Krimp op een school vraagt om flexibiliteit op
het gebied van mobiliteit van personeel binnen
SAAM*
In het behandelen van klachten ervaren we dat
er sprake is van juridisering. Deze juridisering
ondervindt SAAM* in relatie tot ouders,

Investeren in led-verlichting,
isolatie en zonnepanelen kan
juist lonend zijn.
Bij nieuwbouw inzetten op
duurzaamheid.
Technische ontwikkelingen
blijven volgen.
Krimp vraagt om bijsturing
door scholen. Minder kinderen
betekent nu eenmaal minder
budget.
Prognoses leerlingaantallen
vertalen in
meerjarenbegroting.
Mobiliteitsbeleid

Heldere procedures ten
aanzien van klachten en
inkoop.
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Imagoschade

Operationeel
Hoge
verwachtingen
leraarschap

Verzuim > 5%

personeel, leveranciers en gemeentes . Dit
betekent dat stichting SAAM* er rekening mee
moet houden meer geld kwijt te zijn aan
juridische ondersteuning.

Kans: laag
Impact:
gemiddeld
Indicatie
risicobedrag:
€ 50.000

Imagoschade kan zowel ontstaan door terechte
als onterechte constateringen. Het
medialandschap is met de komst van sociale
media erg onoverzichtelijk geworden

Kans:
behoorlijk
Impact:
gemiddeld
Indicatie
risicobedrag:
€ 50.000

Er is een vaker sprake van ‘mismatch’ tussen
wat het werk verlangt en wat de collega kan
bieden. Dit leidt tot zaken als verzuim, demotie
of uit dienst gaan.

Kans:
gemiddeld
Impact:
behoorlijk
Indicatie
risicobedrag:
€ 100.000

SAAM* heeft voor 2020 besloten per 1 januari
van dat jaar ERD te worden. De
(ziekte)verzuimcijfers laten in 2020 opnieuw
een dalende lijn zien. Toename van de
psychosociale en fysieke belasting in het werk
blijft een risico. Daarnaast is de verhoging van
de pensioengerechtigde leeftijd een risico.
Als het verzuim stijgt dan stijgt ook de vraag
naar invallers. Naast het financiële risico van
verzuim is daarmee het lerarentekort een
complicerende factor.

Ambitie

Kans:
gemiddeld
Impact: hoog
Indicatie
risicobedrag:
€ 250.000

(teveel)
doorverwijzing
naar SO/SBO

Kans:
gemiddeld
Impact: matig
Indicatie
risicobedrag:
€ 100.000

Corona
pandemie

Kans:
behoorlijk
Impact:
behoorlijk
Indicatie
risicobedrag:
€ 50.000

De corona pandemie heeft grote invloed op
SAAM, met name op organisatorisch gebied, in
de ontwikkeling van kinderen en
docententeams en het regelen van
noodopvang.

Kans: matig
Impact:
behoorlijk
Indicatie
risicobedrag:
€ 250.000

De overgrote meerderheid van de baten in de
begroting is afkomstig vanuit de overheid. De
volledigheid van de baten wordt pas laat in het
kalenderjaar duidelijk, soms zelfs pas na afloop
van het kalenderjaar. Zo worden personele
budgetten vaak na afloop van een schooljaar
alsnog bijgesteld.

Kans:
gemiddeld
Impact:
matig

Nu is het zo dat de bekostiging is opgebouwd
uit een enorm aantal verschillende
parameters. Materiele bekostiging loopt per
kalenderjaar en de personele bekostiging per

Financieel
Onvoorspelbaa
rheid
overheidsfinan
ciering

Vereenvoudigi
ng
bekostiging
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Indicatie
risicobedrag:
€ 60.000

In ‘Zo werken wij SAAM*”kiezen we voor
minder is meer, diepgang boven
oppervlakkigheid. We werken met MACON’s
juist om focus aan te brengen en tot
ontwikkeling te komen. Ieder jaar weer blijkt
dat onze ambities en daarmee ook onze lat
hoog ligt.
SAAM* zit in twee regio’s Passend Onderwijs.
De meeste scholen zitten in regio 30-06,
slechts 1 school (OBS Uilenspiegel) zit in regio
30-08. In beide regio’s is sprake van
verevening. Er zal dus met minder geld meer
ondersteuning geboden moeten worden. In
regio 30-08 is er gekozen voor schoolmodel
ten aanzien van de financiën. Voor kinderen
die verwezen worden naar speciaal onderwijs
wordt in 30-08 gewerkt met een malus.

Investeren in voorkomen van
klachten o.a. training AVG.
Meer expliciet afspraken
vastleggen samen met ouders
en deugdelijke
dossieropbouw.
Woordvoering bij calamiteiten
is centraal belegd bij CvB.
Nieuws op de website van
SAAM* wordt up-to-date
gehouden

Doorontwikkelen van
leeftijdsfase bewust
personeelsbeleid.
Goede focus op werkdruk en
de inzet van de middelen om
deze te verlagen.
Doelgerichter inzetten van
uren duurzame
inzetbaarheid (meer
autonomie bij de leraar).
Blijven inzetten op een
verzuimniveau van maximaal
5%, onder andere met inzet
van bedrijfspoli.
Naast aandacht voor de duur
van het verzuim ook aandacht
voor verzuimfrequentie.
Leeftijdsfasebewust
aansluiten bij wat er nodig is
om inzetbaar te blijven.
Kritisch monitoren of inzet
werkdrukmiddelen ook leidt
tot werkdrukvermindering op
scholen
Elkaar kritisch bevragen op
ambities, bijv. in de clusters
Het nemen van voldoende
onwikkeltijd maar strak op het
budget.

Zicht houden op kengetallen
onderwijs en kwaliteit
(versterken basis- en lichte
ondersteuning)
Thematisch SAAM*breed
inzicht en kennis verhogen, dit
hebben we gedaan rondom
hoogbegaafdheid en doen we
nu rondom gedrag.
Zorgen dragen voor een
goede verantwoording.
Scholen en het bestuur zullen
op deze aanpassing moeten
anticiperen. Thuiswerken,
thuisonderwijs en improvisatie
zijn hierbij essentieel.

Eigen vermogen om
fluctuaties op te vangen.
Zicht op investeringen en
afschrijvingen.
Meerjarenbegroting.
Anticiperen gedurende het
jaar.
Via PO-raad op de hoogte
blijven van ontwikkelingen in
de bekostiging.
Er ligt een wetsvoorstel dat
door een nieuw kabinet moet
worden ingevoerd.
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Indicatie
risicobedrag:
€ 250.000

Onvoldoende
bekostiging MI

Onvoorspelbaarheid
financiering
SWV
(doorgeschove
n
overheidsfinan
ciering)

Kans: matig
Impact:
gemiddeld
Indicatie
risicobedrag:
€ 125.000

Vermogensrisico’s

Kans: laag
Impact: laag
Indicatie
risicobedrag:
€ 50.000

Exploitatielasten verminderen
door te investeren in
duurzaamheidsmaatregelen.
Meerjaren-onderhoudsplannen
voor alle gebouwen. Slim
inkopen.
Inzet ICT koppelen aan
onderwijsvisie. Slim inkopen.

SAAM* ontvangt budget vanuit SWV 30.06 en
SWV 30.08. Er is grote druk op de
samenwerkingsverbanden om vooral geen geld
op te potten. Dit maakt dat de kans bestaat
dat hier extra middelen vrijgemaakt worden.
In 2020 is dit wederom het geval gebleken. Er
is extra budget toegezegd van € 20,- per
leerling. Hiermee is in de begroting 2021
rekening gehouden. In hoeverre dit bedrag
volgende jaren beschikbaar komt is nog niet
definitief vastgesteld.
SAAM* laat het eigen vermogen tegen
acceptabele condities, met zo laag mogelijke
kosten en met optimale renteresultaten
beheren. Vanuit het uitgangspunt middelen
naar het onderwijs willen we dit vermogen
beschermen tegen ongewenste financiële
risico’s.

Ontwikkelingen
volgen/initiëren bij beide
samenwerkingsverbanden
Investeren op ondersteuning
bij moeilijk gedrag (kinderen
& ouders). Doel & middelen
dicht(er) bij elkaar brengen.
De extra middelen zullen in
2021 worden ingezet voor een
kwaliteitsslag.

Kans: laag
Impact: laag
Indicatie
risicobedrag:
€ 100.000

In 2018 is de AVG van kracht geworden.
SAAM* moet hieraan voldoen, niet alleen om
boetes te voorkomen, maar ook om
imagoschade te voorkomen als gegevens op
straat komen te liggen als gevolg van slechte
of beperkte beveiliging.

Arbeidsvoorwaarden /
CAO

Kans:
gemiddeld
Impact:
gemiddeld
Indicatie
risicobedrag:
€ 500.000

Personele
verplichtingen

Kans: matig
Impact:
matig
Indicatie
risicobedrag:
€ 50.000

Eind 2019 is er een nieuwe CAO afgesloten. De
looptijd gaat tot 1 november 2020.
Vooruitlopend op een nieuwe CAO is er een
verhoogde eindejaarsuitkering uitgekeerd.
Wat in de nieuwe CAO, naast de inzet voor
hoger loon en minder werkdruk, moet worden
gerepareerd is de
scheefgroei tussen leraren enerzijds en
directeuren en onderwijsondersteunend
personeel anderzijds.
We hebben bijv. te maken met de wet Werk en
Zekerheid, hierbij is het risico aanwezig op
ongewenst aangaan van verplichtingen
(arbeidscontracten).
Daarnaast wijzigt regelgeving participatiefonds
waardoor we als bestuur meer risico lopen bij
ontslag waarna de werknemer aanspraak
maakt op een uitkering.

Privacy-statement en
SAAM*wijze Privacy zijn
ontwikkeld. FG is aangesteld.
SAAM* is verzekerd voor
verlies van bedrijfs- en/of
persoonsgegevens. Verder
moet er blijvend aandacht zijn
voor bewustwording bij
personeel.
In 2020 volgt iedereen een elearningmodule.
Bij de CAO-onderhandeling
zitten zowel de PO-raad als de
vakbonden aan tafel. SAAM*
is lid van de PO-raad.

Wet- en
regelgeving
AVG
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Kans: hoog
Impact:
behoorlijk
Indicatie
risicobedrag:
€ 500.000

schooljaar waarbij een deel van het geld pas
binnen komt als het schooljaar al is afgesloten.
Het plan is om de bekostiging te
vereenvoudigen, dus een bedrag per school
met daarbovenop een bedrag per leerling. De
bedoeling is om dit in te voeren in 2024.
De vergoeding voor materiële instandhouding
(MI) blijft al jaren achter bij de werkelijke
behoefte in het funderend onderwijs. De
normbedragen zijn te laag om de kosten en
kwaliteitseisen van de scholen te dekken.
1.
Voor wat betreft de groepsafhankelijke
vergoeding:
Het totale leerlingaantal in de regio is gedaald.
Dit heeft invloed op het aantal vierkante
meters dat nodig is om ons onderwijs vorm te
geven. Op dit moment zijn er meerdere
gebouwen die té groot zijn voor het aantal
leerlingen. Het verminderen van vierkante
meters zijn processen van de lange adem.
2.
Voor wat betreft de leerlingafhankelijke
vergoeding:
De kosten voor ICT en digitaal lesmateriaal zijn
flink gestegen de afgelopen jaren.

Treasurystatuut

Inrichten van controles ten
aanzien van personele
verplichtingen en collega’s uit
dienst.
Voor kosten WGA is SAAM*
verzekerd , voor kosten die
voortvloeien uit ZW en WW
niet.

